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Velikonoční
svátky
Jsou nejvýznamnějším křesťanským
svátkem v roce, byť jsou mnohdy pocitově zastíněny Vánocemi. Připomínají
umučení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista.
Tyto svátky se v kostelech připomínaly
čtením evangelijních textů s tímto námětem. Těmto čtením se říkalo pašije /z
řeckého slova pascha-utrpení /. Pašije
se později také zpívaly a provozovaly se
i jako hry zpočátku v kostelech, později na venkovních prostranstvích. Jejich
tradice přetrvala až do 20. století.
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Program kino METRO 70
Program DUHA
Jádrem velikonočních svátků je pašijový týden, velikonoční týden či svatý
týden. Začíná Květnou nedělí , kdy se
připomíná vjezd Kristův do Jeruzaléma. Světí se kočičky, kterým se pak přisuzovala zvláštní moc.V domácnostech
se nepeklo a někde se konala procesí.
Modré pondělí a žluté úterý bylo věnováno gruntování, úklidu a také přípravě na další dny. Škaredá středa byla
dnem, kdy se lidé na sebe neměli mračit,
aby jim to nezůstalo po celý rok. Zelený
čtvrtek dostal snad své jméno podle zeleně Olivové hory, kde počalo Ježíšovo
utrpení. V ten den naposledy večeřel
Kristus se svými učedníky a ustavil tu
svátost eucharistie. Tento výjev je mnohokrát zpodoben ve výtvarném umění,
asi nejznámější je malba od Leonarda
da Vinci. V kostelech po ranním Gloria
zmlknou zvony, říká se, že odletěly do
Říma. Místo zvonů zní krajem klapot
klapaček, hrkaček, řehtaček a bukálů,
s nimiž chlapci obcházejí domy a vybírají vejce a později i peníze. Toto velké
hrkání a hlučení musí skončit na Velký
pátek do tří hodin. Známým symbolickým úkonem tohoto dne je i mytí nohou dvanácti starcům. To provádí biskup, případně řeholní představení, ba i
sám papež.
Velký pátek je dnem ukřižování Ježíše Krista, den černé barvy a hlubokého
smutku. Události popisované v evangeliích až po vzkříšení se rovněž zachycovaly v pašíjových hrách.
V lidovém prostředí se
předly pašijové nitě, které
chránily před uhranutím.
(Dokončení na str. 4)
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(Dokončení ze str. 3)
Také se ten den nesmělo nic půjčovat a nesmělo se prát prádlo. Asi nejznámější je lidová víra, že se na velký
pátek otevírá země. Člověk, kterému se
nepodaří vyjít do soumraku, zůstane v
podzemí celý rok. Netřeba tu snad ani
připomínat slavnou Erbenovu baladu
Poklad, kterou zná každý čtenář.
Na Bílou sobotu se zvony vrací. Zapaluje se velká svíce zvaná Paškál. Ta byla
v mnoha zemích a krajích různě zdobená, mnohdy dokonce drobnými plastikami a symboly Kristova umučení. V
domech se uhasila všechna ohniště.
Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční. Na tento den Zmrtvýchvstání Krista končí půst, v kostelech se světí pokrmy,
beránek, mazanec, vejce, chléb a víno.
Velikonoční pondělí je již i liturgicky
volnější, o to větší prostor dostávají lidové zvyky, především pomlázka, mrskut,
šmigrust. Slovo pomlázka vychází z
původního slova omládka, z toho pomládka a nakonec dnešní pomlázka.
Vlastní šlehání či mrskání se provádělo
umně zhotoveným tatarem, korbáčem,
kančákem, čugarem a mnoha dalšími
jmény obdařeným výrobkem z vrbového proutí. Zatímco dospělí mužové hotovili obrovské kocary, dětem postačily
tři proutky. Vyšlehaná děvčata platila za
vyšlehání, které jim přineslo omlazení,
svěžest a krásu, malovaným vajíčkem
a někde ještě barevnou stuhou, kterou uvázala na pomlázku. Pomlázkové
právo platilo pro chlapce od půlnoci z
neděle na pondělí do poledne. V pondělí odpoledne přešlo právo na děvčata.
Tyto bohulibé zvyky se mnohdy zvrtly
v různá šibalství, v novější době se dokonce stříkalo voňavkami, nešetřilo se
slivovicí, případně vínem.
Samostatnou kapitolu velikonoc by
mohla tvořit vajíčka. Vajíčka se jednak
používala k různým hrám, jednak se
zdobila. Malované vajca či kraslice se
zdobily vyfouklé, vařené i syrové.Technik
zdobení je celá řada, od nanášení vosku
špendlíkem přes nalepování slámy, vyškrabavání, nalepování sítiny a jiných
materiálů, leptání, odrátování , malování
a ještě mnoha dalšími způsoby. Zdobení
vajíček je dodnes živé, a i když i do této
oblasti občas pronikne kýč, je originalita
lidových mistrů dobře patrná.
O Velikonocích by se dalo povědět ještě mnoho. Připomenout bychom mohli,
že zasazením v roce souvisely a jistě byly
ovlivněny židovským svátkem Pesach,
který je prvním ze tří poutních svátků
hebrejského kalendáře. Svátek Pesach
neboli Svátek překročení připomíná vysvobození Izraele z egyptského otroctví.
Tomuto svátku se také říká Svátek nekvašených chlebů, ale to by bylo už na další
vyprávění.
PhDr. Václav Kolář,
zastupitel
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Výpis z usnesení 56. schůze Rady města Prostějova, konané 3. 3. 2009
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)
Výběrové řízení
na obsazení pozice
ředitel – ředitelka
Městské knihovny Prostějov
Rada města Prostějova po projednání jmenovala do funkce ředitele Městské
knihovny Prostějov, Skálovo nám. 6, příspěvkové organizace MgA. Aleše Procházku s nástupem do funkce od 1. 4. 2009.
Stanovení ceny za pronájem
hrobových míst a vsypů na
hřbitově v Prostějově
Rada města Prostějova po projednání
schválila ceník za pronájem hrobových
míst a vsypů na hřbitovech na území
města Prostějova v tomto znění:
a) pro hrobové místo, hrobku nebo urnové místo celkem 22,- Kč/m2/rok, z toho:
- nájemné 10,- Kč/m2/rok,
- služby s nájmem spojené 12,- Kč/m2/
rok,
b) pro individuální vsyp zpopelněných
ostatků na vsypové loučce 750,- Kč, pro
dvouvsyp 1 100,- Kč,
c) za urnové a epitafní místo cena
450,- Kč/10 let,
Rozšíření botanické zahrady v Prostějově
Rada města Prostějova po projednání
schválila rozšíření botanické zahrady o
část pozemku p.č. 3459/1 v k.ú. Prostějov
a části pozemků p.č. 3458/2 a 3453/1 v
k.ú. Prostějov v severovýchodní části.

odsouhlasila úpravu jízdného v městské
hromadné dopravě v Prostějově od 1. 4.
2009 podle pravidel Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.
(zvýšení základního jízdného na 8,-- Kč
– pozn. red.)
Žádost o zapůjčení
movitého majetku
Rada města Prostějova po projednání
schválila zapůjčení movitého majetku
sdružení JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Járy Kaštila Prostějov, Sokolská 30, 796 01 Prostějov, IČ:
65762959, na dobu určitou do 31.12.2011,
a to bezúplatně.
Veřejná finanční podpora
- komise pro výchovu
a vzdělávání
Rada města Prostějova po projednání schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova z
prostředků komise pro výchovu a vzdělávání
1. ve výši 10.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov,
nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612
- na projekt Gastroden 2009 (pronájem sálu ND)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se

příspěvek použít v souladu se sjednaným
účelem do 30. 11. 2009
2. ve výši 50.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov,
nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612
- na projekt Den učitelů 2009 (pronájem sálu ND, odměny oceněným, občerstvení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu se sjednaným
účelem do 30. 11. 2009
3. ve výši 10.000,-- Kč Moravskému
rybářskému svazu, o.s. Prostějov, Mánesova 1, IČ 005 57 218
- na odměny soutěžícím a rybářský
materiál dětem
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu se sjednaným
účelem do 30. 11. 2009
Návrh změny výše nájmu v domech s
pečovatelskou službou
Rada města Prostějova po projednání
schválila u nově uzavíraných smluv od
04.03.2009 navýšení nájmu v domech s
pečovatelskou službou z původního regulovaného nájemného ve výši 17,14 Kč/
m2 na obvyklé nájemné, zvyšované dle
platných právních norem se splněním
dotačních podmínek, které pro rok 2009
činí 31,60 Kč/m2.

Realizace herních prvků
v biokoridoru Hloučela

OZNÁMENÍ

Rada města Prostějova po projednání
schválila návrh postupu při realizaci obnovy herních prvků v biokoridoru Hloučela (herní prvky pro využití dětmi u občerstvení Abrahámek – pozn. red.)

Město Prostějov oznamuje, že v letošním roce bude zahájeno pořizování nového
územního plánu Prostějova. Pořizovatelem nového územního plánu bude v souladu
se stavebním zákonem (zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu) Stavební úřad – oddělení územního plánování.
Případné náměty nebo požadavky, které by mohly být použity při tvorbě nového
územního plánu, je možno podat na adrese: Městský úřad v Prostějově, Stavební
úřad, nám. T.G.Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov nejpozději do 30.6.2009.
Příslušný formulář „Návrh na pořízení územního plánu“ naleznete na webových
stránkách města – www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=1181

Úprava jízdného
v MHD
Rada města Prostějova po projednání

Odbor občanských záležitostí Městského úřadu v Prostějově, úsek cestovních dokladů, nám. T.G.Masaryka 12 14 upozorňuje občany, že ve dnech 25.
3. 2009 – 31. 3. 2009 nebude možné:
- podat žádost o vydání e-pasu
- provést kontrolu e-pasu
- převzít e-pas

Důvodem tohoto omezení je přechod na novou aplikaci v souvislosti
se zavedením otisků prstů jako dalšího biometrického prvku do cestovních dokladů.
(Pozn. žádosti s otisky prstů budou
registrovány od 1. 4. 2009. Cestovní
doklad bez tohoto biometrického

prvku zůstává v platnosti tak, jak je
v příslušném dokladu vyznačeno).
Ostatní činnosti jako je ověřování
podpisů a listin, které zajišťuje úsek
cestovních dokladů, budou obstarány
ve dnech 25. – 31. 3. 2009 bez omezení.

25. března 2009
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Změny jízdních řádů
autobusových linek

Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík a starosta města Prostějova Jan Tesař podepisují smlouvu k Rozvoji volnočasové aktivity ve městě
Prostějov – sportovní areál E. Beneše, jehož realizace bude podpořena
dotací z Regionálního operačního programu. (více str. 12).
Foto: Jiří Andrýsek

V neděli 8.3.2009 vstoupily v platnost změny některých jízdních řádů autobusových linek. Linka
780980 je z Prostějova přes
Brno, místo do Pardubic,
nově vedena až do Hradce
Králové. Navíc je zajištěno
nové spojení touto linkou i v neděli s
odjezdem v 8:30 hod z Prostějova, s
možností přestupu v Hradci Králové
na linku 780990 do Liberce. Zpáteční
spoje z Hradce Králové jsou ukončeny
v Brně, kde je zajištěn přestup na autobusy do Prostějova a Olomouce.
Nově jsou zavedeny spoje na lince
780960 z Brna do Prostějova s odjezdy v
16:30 hod v pracovní dny a v 18:45 hod
v neděli.

Na základě požadavku obce Držovice, dochází také k časovým posunům
a úpravám jízdního řádu linky 780625
Prostějov – Držovice.
Upozorňujeme cestující, že na žádost hypermarketu TESCO došlo od 1.
března ke změně jízdního řádu linky 18
TESCO.
Bližší informace o změnách lze získat v
Informační kanceláři FTL, Janáčkova ulice, tel. 582 333 181, nebo na www.ftl.cz.

Vyhodnocení zápisu do 1. tříd na ZŠ Prostějov
K zápisu do prvních tříd přišlo v
pátek 6. února v Prostějově celkem
547 dětí. Po odečtení odkladů se
předpokládá, že v nadcházejícím
školním roce otevře město celkem
17 řádných plus 1 specializovanou
první třídu, v nichž se bude učit
kolem 420 dětí. Pětadvaceti nepřijatým žáčkům budou nabídnuta
volná místa na ostatních prostějovských školách (s výjimkou ZŠ Melantrichova a RG a ZŠ města Prostějova):

Základní škola
Melantrichova
Sídliště svobody
Palacká
Čechovice
Valenty
Horáka
Kollárova
RgaZŠ
Majakovského
CELKEM

k zápisu
68
83
50
32
52
106
28
100
28
547

Odk/sptř
Nástup
Nepřijatí
Tříd
6
60
2
2
14
69
3
6
44
2
4
28
1
12
40
2
28
78
3
7/2
19
1/1
17/1
59
23
2
5
23
1
99/3
420
25
17+1sp.
Odk = odklad, sptř = specializovaná třída
Pro srovnání v minulém školním roce přišlo k zápisu 529 dětí, nastoupilo 443 do 18 tříd + 1 třída specializovaná.

Blíží se blokové čištění, zaregistrujte
si hromadnou korespondenci!
V souvislosti s blížícím se začátkem
blokového čištění znovu připomínáme možnost zaregistrovat si přes
městský web bezplatnou službu občanům - „Hromadná korespondence“.
Ta umožňuje zasílání cílených e-mailů dle lokalit a konkrétních ulic ve
městě hromadně všem uživatelům.
„E-maily upozorňují právě na blokové
čištění v dané lokalitě, odstávky energií,
dopravní omezení ve městě, případně
významné akce v centru, zejména na náměstí T. G. Masaryka. Na titulní stránce městských webových stránek www.
prost e j o v.

25. března 2009

eu
najdou zájemci
odkaz s názvem Hromadná korespondence,
po jehož rozkliknutí
se zobrazí registrační
formulář. Ten je třeba
vyplnit a po obdržení
automatické odpovědi
ještě potvrdit registraci,“ připomenul místostarosta Prostějova
Pavel Drmola. Služba Hromadná korespondence je velmi pružná a lidé se
zavčasu dovědí, i tak zvaně na poslední
chvíli, důležité zprávy. „U blokového
čištění jsme přesvědčeni, že hromadná

korespondence napomůže předejít spoustě
odtahů vozidel a z toho
plynoucích finančních
sankcí, v případě odstávek elektrické energie
pak vedle informovanosti občanů může včasné upozornění pomoci
i živnostníkům nebo
malým firmám předejít
případným ztrátám způsobeným například nemožností využít výpočetní
techniku,“ doplnil Drmola.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ v Prostějově
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Město Prostějov zajišťuje ekologickou
výchovu a osvětu Prostějovanů
Částku 480 tisíc korun uvolní v letošním roce město Prostějov na zajištění ekologické výchovy a osvěty prostřednictvím
Ekocentra Iris.
„Už několik let, zpravidla
na začátku roku, konzultujeme se zástupci Českého
svazu ochránců přírody, kteří organizačně zajišťují chod
Ekocentra Iris, plán činností
v rámci ekologické výchovy.
Díky uvolněným financím
může město prostřednictví
Ekocentra Iris nabídnout
různým typům škol, ale také
veřejnosti, širokou škálu
přednášek, osvětových akcí a výukových
programů, které mohou probíhat buď v
prostorách škol, nebo v sídle Ekocentra na
Husově náměstí č. 67. V těchto prostorách,

kde je i nově zrekonstruovaný objekt bývalé
kovárny, jsou umístěny výukové pomůcky,
ale také různé výstavy dotýkající se svým
tématem ekologie a nauky o přírodě a její
ochraně,“ uvedl místostarosta
Vlastimil Uchytil.
Podrobný plán přenášek,
činností a exkurzí s ekologickou tématikou mohou
zájemci nalézt mimo jiné i na
webových stránkách města
Prostějova. Plán je sestaven
velmi různorodě pro všechny
věkové kategorie od nejmenších až po seniory.
„V Ekocetru Iris je také pro
veřejnost zřízena ekoporadna. Telefonicky,
e-mailem nebo osobně se občané mohou na
nás obrátit, pokud si nejsou jisti například,
jak správně třídit odpad, nebo se chtějí více

Eva Zatloukalová prezentuje naučnou stezku v biokoridoru Hloučela
dozvědět o BIO výrobcích nebo je zajímá,
jak doma ušetřit za energii a zároveň být
šetrní k životnímu prostředí,“ doplnila Eva

Zatloukalová z Ekocentra Iris s tím, že se zde
zájemci také dovědí, co dělat se zraněnými
živočichy.
-red-

Výběr akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty,
které zajišťuje Ekocentrum Iris pro město Prostějov v roce 2009
(plné znění na www.prostejov.eu )
Výukové programy ve školách, na Ekocentru i v terénu pro ZŠ, MŠ a SŠ Ekoporadna pro veřejnost, knihovna a videotéka, www stránky, zookoutek, zahrada Ekocentra
Osvětové akce
pro veřejnost
 Den Země v městě Prostějově – ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
 „Kam kráčíš, botanická zahrado?“ – ve spolupráci se
Zdravým městem Prostějov oslava 75 let Botanické zahrady
v Prostějově
- odborný seminář
- slavnostní setkání s botanickou zahradou pro širokou
veřejnost
- soutěž a následná výstava dětských kreseb
Den bez aut - nám. TGM – ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
 Den stromů – ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
Akce pro školní
kolektivy
 korespondenční soutěž na téma Odpady – ve spolupráci
se Zdravým městem Prostějov
 Den Země pro školy
 naučná stezka Nejen pro ten dnešní den – ve spolupráci
se Zdravým městem Prostějov
 Botanická zahrada – soutěžní hravá stezka – 2krát – pro
I. stupeň a pro II. stupeň
– ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
besedy „Odpady mezi námi“ – ve spolupráci se Zdravým
městem Prostějov
 besedy „Nákup na zelenou“ – ve spolupráci
se Zdravým městem Prostějov
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Akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi
 Vítání jara na Hloučele
+ úklid Hloučely
 Slavnost padajícího listí + Ukliďme si svět
 Zelená stezka – Zlatý list: místní kolo celostátní soutěže
– ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
Znáš svoje zvířátko?
 Indiánská stezka: místní kolo celostátní soutěže
Besedy pro veřejnost
 Besedy na téma bylinky, CHÚ na Prostějovsku, odpady,
ekol. nákupy apod.
– ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
 seminář pro podnikatele, státní správu a samosprávu –
novela zákona o odpadech
– ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
Tvořivé dílny
 Recyklace je legrace - 10 dílen
Práce s odpadovými a přírodními materiály, výrobky vytvořené při recyklaci odpadů
Přírodovědné exkurze a vycházky
 ornitologická exkurze do Chropyně
 výjezd za bobry na přírodní jezero Poděbrady
 exkurze do zámeckého parku Čech p. Kosířem (dřeviny,
houby)
Výstavy
 výstava Příroda vojenského újezdu Březina
Ve spolupráci se ZO Hořepník (botanická část), RS Iris za-

jistí panely týkající se geologie a archeologie
 výstava Botanická zahrada očima návštěvníků
Výstava vítězných fotografií vyhlášené fotosoutěže
 výstava Den bez aut – ve spolupráci se Zdravým městem
Prostějov
Publikační činnost
 vydání brožury Praktický rádce s ekomapou Prostějova
– ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
 vydání a distribuce letáků Nespalujte odpad doma! a
Nenakupujte odpady
– ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov

Jarní dny zdraví 2009
Tradiční Jarní dny zdraví se letos uskuteční v týdnu od 11. do 15.
května v Národním domě. Jako
obvykle se návštěvníci mohou těšit
na zdravou výživu, přednášky, informace o bylinkách, měření krevního tuku a
cholesterolu a řadu dalších zajímavostí.
Podrobný přehled akcí přineseme v příštím vydání Radničních listů
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Ekocentrum Iris pořádá korespondenční soutěž o odpadech
Ekocentrum Iris ve spolupráci se Zdravým
městem Prostějov vyhlásilo korespondenční
soutěž „Co s tebou, odpade?“
Soutěž je určena žákům 4. – 6. tříd základních
škol prostějovského regionu. Do soutěže se přihlásilo 32 tříčlenných týmů (tj. 96 žáků) ze sedmi
základních škol.

Soutěž má celkem čtyři kola, ve kterých žáci
odpovídají na otázky týkající se odpadu, jeho
vzniku, třídění, recyklace apod. Nedílnou součástí soutěže jsou i praktické úkoly, které žáci
plní ve škole, doma nebo v terénu.
Zadání úkolů obdrží žáci mailem, vždy v
měsíčních odstupech. Splněný úkol pak mohou

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

nabízí
správu domů a objektů
bytovým družstvům i vlastníkům
Výhodou je dlouholetá zkušenost
s poskytováním nabízených služeb.

zaslat buď elektronicky nebo poštou v tištěné
podobě. Po každém kole pak tři nejúspěšnější
řešitelské týmy získají drobné odměny.
Závěrečné kolo soutěže, ve kterém se utkají
nejlepší týmy, se bude konat 4. června od 9 hod.
v Kovárně Ekocentra Iris. Následně proběhne
vyhlášení výsledků celé soutěže. Výherci obdrží

drobné ceny, které využijí při pobytu v přírodě.
Hlavní cenou pro nejúspěšnější týmy bude exkurze za bobry, která se bude konat v průběhu
června. Bobry budeme pozorovat z lodiček ve
večerních hodinách.
Mgr. Martina Hlavinková
Ekocentrum Iris

Komplexní správa objektů zahrnuje následující oblasti:
1. služby v oblasti technické a vyúčtování služeb
- evidence a pasportizace bytů a NP vč. uživatelů bytů
- evidence předpisu plateb
- vyúčtování služeb a nákladů
- technické poradenství pro rekonstrukce a větší opravy
- zajištění oprav, po odsouhlasení vlastníkem
- pomoc při uzavírání smluv s dodavateli
- zajištění provozu objektu v rozsahu dle dohody s vlastníkem
- poradenství v legislativě
2. služby v oblasti ekonomické
- vedení podvojného účetnictví
- zajištění roční uzávěrky a přiznání daně s příjmu
3. právní poradenství
- zpracování podkladů pro právní vymáhání dluhů popř. jiné právní úkony

Ceny za jednotlivé oblasti služeb najdete na stránkách: www.dsp-pv.cz.
Informace získáte na telefonním čísle: 582 301 733, p. Kadlec.
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JARNÍ ÚKLID 2009
Jarní úklid bude v Prostějově zahájen ve středu dne 1. 4. 2009. Počínaje
tímto dnem budou po městě rozmisťovány, velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně
jako na podzim se bude odpad třídit
na velkoobjemový (jedná se o odpad z
domácností, který je rozměrný a není
možno ho umístit do popelnic např.
staré koberce, linolea, starý nábytek,
vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se
bude odkládat do speciálních pytlů.
Kontejnery – vany budou na místě
vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 17.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude
sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové firmy, jelikož jsou určeny pouze
pro velkoobjemový a zahradní odpad.
Do těchto van není možné odkládat
odpad nebezpečný (barvy, ředidla,
akumulátorové baterie, pneumatiky) a
žádný průmyslový nebo živnostenský
odpad. Dále není povoleno dávat do
van větší množství inertního odpadu
(rumisko, hlína).
1.4.
– Česká-Máchova
- Riegrova
- Kosířská – Na vyhlídce
2.4.
– Bezručovo nám.
- sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
- sídl. Hloučela – V.Špály

01. 04. 2009 – blok č. 7 – parkoviště u
Čs. Pojišťovny, Kostelecká 1 – vnitroblok,
Kostelecká 1 – vnitroblok parkoviště,
Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3
– vnitroblok, Martinákova – parkoviště,
Martinákova, Martinákova – Kostelecká –
chodník, Kostelecká – chodník LA.
03. 04. 2009 – blok č. 8 – Josefa Lady
(severní obslužná), U stadionu, U stadionu – parkoviště, Za veledromem, Valašská, Chodská, Šumavská, Beskydská, Polišenského, Hacarova, parkoviště u domů
s pečovatelskou službou, parkoviště za
veledromem.
06. 04. 2009 – blok č. 9 – Hanačka, Pod
Kosířem, Pod Kosířem – parkoviště, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova, Sportovní,
Sportovní – parkoviště, Olympijská.
08. 04. 2009 – blok č. 2 – Komenského,
Wolkerova, Na Spojce, Sušilova, Sádky,
Újezd – O2 – okruh, Újezd – parkoviště,
Netušilova, Křížkovského, Kříž-
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3.4.
- sídl. Hloučela
– C.Boudy
- sídl. Hloučela – J.Zrzavého
- Kpt. O. Jaroše
6.4.
– Fanderlíkova – u FTL
- sídl. Svobody – u staré benziny
- sídl. Svobody – na okruhu
7.4.
– Šmeralova – proti teplárně
- Šmeralova – dál k rybníku
- B. Němcové
8.4.
– Waitova – Dr. Horáka
- Mozartova
- Dobrovského – Tylova
9.4.
– Dobrovského – parkoviště za obchodem
- Libušínka
- Jezdecká – Puškinova
10.4.
– Šárka – Spitznerova
- Dolní – parkoviště u věžáků
- Husovo nám. – u školy
14.4.
– Trávnická – střed
- Švabinského
- Svatoplukova – střed
15.4.
– nám. Spojenců

- Arbesovo nám.
- sídl. E.Beneše – za obchodem
16.4.
– sídl. E.Beneše
– Květná, Sportovní
- Rejskova
- nám. T.G.Masaryka (Prior)
17.4.
– Žižkovo nám.
- Husserleho nám.
- Vodní – Mlýnská
20.4.
– Nerudova – domov důchodců
- Fanderlíkova – školka
- Pod Kosířem – Palečkova
21.4.
– Havlíčkova 43
- Volfova – Příční
- Za veledromem naproti č.8
22.4.
– Kostelecká 11-15
- Joštovo nám.
- Vrahovice – M.Alše – P.Jilemnického
23.4.
– Žešov – hospoda
- Žešov – u obchodu
- Žešov – dětské hřiště
24.4.
– Domamyslice – u samoobsluhy
- Domamyslice – ul. 5.května
- Domamyslice – u kapličky

Blokové čištění - duben
kovského – vč. parkoviště, Lutinovova,
Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova.
10. 04. 2009 – blok č. 1 – Pernštýnské
nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo
nám., Školní, Šerhovní, Kramářská, nám.
T. G. M., Dukelská brána, Knihařská, U
Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo nám.
– parkoviště, Vojáčkovo nám. – Svatoplukova, Smetanovy sady, nám. E. Husserla,
nám. E. Husserla – parkoviště, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám. – parkoviště,
Vojáčkovo nám.
15. 04. 2009 – blok č. 10 – Rejskova,
Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova.
16. 04. 2009 – blok č. 11 – Wolfova,
Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (od

Pod Kosířem po E. Valenty), Krásná, Na
výsluní, Sadová.
17. 04. 2009 – blok č. 12 – E. Valenty,
Veleslavínská, vnitroblok sídl. E. Beneše,
vnitroblok sídl. E. Beneše parkoviště, zálivka E. Valenty – parkoviště, chodník od
Sladkovského po E. Valenty.
18. 04. 2009 – blok č. 37 – Mathonova,
parkoviště nemocnice.
20. 04. 2009 – blok č. 13 – Barákova II,
nám. Odboje, Hybešova, V. Outraty, Vrlova, Tovačovského, Kotkova, Kotěrova, Arbesovo nám., Sborov, Neumanovo nám., J.
Kuchaře, parkoviště Kotěrova.
21. 04. 2009 – blok č. 14 – Barákova I,
Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám.
Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova,
Al. Krále, Budovcova, Lužická.

27.4.
- Čechovice – u pošty
- Čechovice
Luční
- Čechovice – u kapličky

–

28.4.
– Krasice – Západní
- Krasice – Moravská za obchodem
- Krasice – Na Brachlavě
29.4.
– Vrahovice – Trpinky
- Vrahovice – K.Světlé
- Vrahovice – Jano Köhlera
30.4.
– Vrahovice – u sídl. Svornosti
- Vrahovice – Čechůvky točna
- Vrahovice – J.Suka
4.5.
– Čechovická u ZD
- Vícovská
- Drozdovice – u trafiky
5.5.
– drážní domy za spol. .A.S.A.TS
- Okružní
ul.
za
hostincem
U posledního haléře
- V.Nezvala
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. na tel.582
302 757, p. Kostlán a Městském úřadě v
Prostějově na odboru komunálních služeb na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

22. 04. 2009 – blok č. 15 – Svatoplukova,
Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická – autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose,
Karlov, Vrchlického.
23. 04. 2009 – blok č. 16 – Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova,
Pražská.
27. 04. 2009 – blok č. 17 – Husovo nám.,
Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina,
Obslužná Dolní, Dolní LA – chodník.
28. 04. 2009 – blok č. 18 – Letecká (od
Joštova nám. po Kasárny), Letecká (k Mechanice), Dolní od přejezdu k Železárnám,
Nadjezd .A.S.A., Kojetínská – chodník, Kralická – chodník, spojovačka Kralická – Kojetínská.
29. 04. 2009 – blok č. 19 – Za Drahou,
Průmyslová, J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M.
Pujmanové – vnitroblok, Z. Wintra.
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Programy na finanční podporu obnovy kulturních památek
S blížícím se jarem řada vlastníků kulturních památek (a tzv. památek místního významu) již pomalu začíná připravovat jejich opravy. Za lepšího počasí
bude někdy potřeba odstranit následky
letošní zimy, jindy opravit vnější fasádu
památky nebo zlepšit její dlouhodobě
špatný technický stav. Protože se jedná
o objekty, které byly v minulosti stavěny specifickými postupy a stavebními
metodami a je třeba k nim opět v rámci
možností přistoupit v zájmu zachování
původnosti a dobrého stavu a vzhledu
památek. Přinese to s sebou jako nepříjemný vedlejší následek zvýšené finanční
náklady. Vždyť restaurování renesančního portálu, obnova historického krovu
nebo jen náhrada některých tradičních
stavebních prvků jejich věrnými kopiemi
se pohybuje v jiných cenových kategoriích než třeba výměna plastových oken na
panelovém domě.
Podle zákona o státní památkové péči je
vlastník kulturní památky na vlastní náklady
povinen pečovat o její zachování, udržovat ji
v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením,
poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Protože je ale ochrana kulturního dědictví také veřejným zájmem, mají vlastníci
možnost v řadě případů požádat o finanční
příspěvek na obnovu památky. Jeho poskytovatelem je stát (prostřednictvím Ministerstva
kultury) nebo obce či větší územní samosprávné celky – kraje.
O jaké možnosti se v případě
vlastníků památek na území
Prostějovska jedná?
Prostřednictvím Olomouckého kraje (odboru kultury a památkové péče) lze požádat
o veřejnou finanční podporu z rozpočtu
Olomouckého kraje v rámci následujících
programů:

• Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji
Program slouží zejména k záchraně
a obnově kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu,
zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek, zvýšení prezentace památkového
fondu v krajském i celostátním měřítku
a také k zajištění souladu způsobu využití
památky s charakterem jejích kulturně
historických hodnot.
Dotace z programu jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek, nacházejících se na
území Olomouckého kraje, kterými mohou být
města, obce, církve a jiné právnické a fyzické
osoby, případně nájemcům těchto památek.
Dotace nelze poskytnout na obnovu kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob
s majetkovou účastí státu. Žadatel může v rámci
tohoto programu podat žádost o dotaci pouze
na obnovu jedné kulturní památky. Z dotace
nelze hradit investice, které přímo nesouvisejí se
záchranou památky.
Minimální výše dotace poskytované v
rámci programu je 200 000,- Kč, v případě
restaurátorských prací může minimální výše
dotace činit 50 000,- Kč. Maximální výše dotace poskytované v rámci programu je 500
000,- Kč.
• Obnova staveb drobné architektury
místního významu v Olomouckém kraji
Dotace jsou poskytovány na obnovu drobných památek místního významu, to je např.
kapliček, božích muk, památníků, pomníků,
křížů, smírčích křížů, sochařských děl umístěných v interiéru a podobně, a to i objektů,
které nejsou prohlášeny za kulturní památky,
ale mají místní význam (vykazují kulturně
- historické hodnoty ve vztahu k dané lokalitě).
Dotace z programu jsou poskytovány

vlastníkům, případně nájemcům těchto památek nacházejících se na území Olomouckého kraje, kterými mohou být města, obce,
církve a jiné právnické a fyzické osoby. Dotace nelze poskytnout na obnovu památek ve
vlastnictví státu, kraje a osob s majetkovou
účastí státu. Z dotace nelze hradit investice,
které přímo nesouvisejí se záchranou památky. Maximální výše dotace poskytované v
rámci programu je 60 000,- Kč a může být až
100 % uznatelných nákladů na obnovu.
Pro podání žádosti o finanční příspěvky,
ať už z prostředků státu nebo kraje, je třeba
spolu s žádostí předložit i potřebné podklady, jako jsou např. závazné stanovisko orgánu
státní památkové péče, rozhodnutí Stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení o ohlá-

šení), podrobná projektová dokumentace,
podrobný položkový rozpočet, doklady o
vlastnictví nemovitosti a doklady sloužící
k její přesné identifikaci (výpis z katastru
nemovitostí, snímek katastrální mapy),
podrobnou dokumentaci současného
stavu, kopii podepsané smlouvy o dílo s
termíny dokončení jednotlivých prací,
u právnických osob výpis z obchodního
rejstříku apod. – u jednotlivých programů se požadavky částečně liší. I z tohoto
orientačního a neúplného výčtu je ale
zřejmé, že žádost o finanční příspěvek na
obnovu památky je třeba předem pečlivě připravit, což včetně všech potřebných dokladů
zabere určitý čas. Na to je třeba myslet včas
a v dostatečném předstihu nechat vypracovat potřebnou dokumentaci a předložit ji
ke schválení orgánu státní památkové péče
a stavebnímu úřadu. Uzávěrky přihlášek do
většiny programů jsou totiž zpravidla počátkem kalendářního roku (např. do konce
ledna v případě veřejné finanční podpory z
prostředků krajského rozpočtu), u některých
již koncem roku předcházejícího.
Mgr. Daniel Zádrapa,
vedoucí oddělení památkové péče
Odboru správy majetku města
Městského úřadu v Prostějově

"ÑEZENMÅSÆC)NTERNETU

).4%2.%4 4%,%&/.
Pobočka PROSTĚJOV, Budovcova 6
Úřední den : pondělí 8.00-12.00, 13.00-17.30
Telefon : 582 331 668, e-mail: fod.prostejov@fod.cz
-

vyhledává a poskytuje pomoc dětem týraným, opuštěným a sociálně zanedbaným
přijímá písemné i osobní oznámení o těchto dětech, včetně oznámení anonymních
pomáhá rodinám s dětmi v krizových situacích
provádí asistence u soudně nařízených styků v rámci rozv. a porozvodových případů
poskytuje bezplatně základní sociálně právní poradenství pro veřejnost
vyhledává náhradní rodiny pro zdravotně či jinak handicapované děti, pro které se
nedaří nalézt rodinu prostřednictvím státních orgánů a institucí
- pomáhá dětem z dětských domovů při vstupu do samostatného života
- zprostředkovává kontakt na síť Klokánků – zařízení pro přechodnou náhradní rodinnou péči
- napomáhá řešení veškeré další problematiky, týkající se ohrožených a závažně zanedbaných dětí
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ZŠ Kollárova patří k nejstarším školám v Prostějově. Rok vzniku 1904 na průčelí budovy napovídá, že školou doslova kráčely dějiny. S výjimkou období dvou světových válek však vždy sloužila ke vzdělávání a výchově mládeže. Stoletou budovu tvoří dvě křídla,
jedno na Kollárově a druhé na Erbenově ulici. Tato historická budova je nazývána “velká“, protože k ní také na Erbenově ulici náleží
ještě tzv.“malá budova“, která je podstatně mladší. Zde jsou třídy nejmladších žáků a školní družiny. Škola je umístěna blízko středu
města, má ideální polohu pro všechny žáky. U školy staví všechny linky MHD a je nejblíže autobusovému i vlakovému nádraží (cca
5-10 minut chůze). Asi 20% žáků je dojíždějících. Na škole je pro žáky výdejna jídla a bufet. Uvnitř areálu školy je dvůr pro školní
družinu, jeho součástí je nově vybudovaný hrací kout s vybavením pro pohybové aktivity. Naproti školy se nachází sportovní
areál TJ Sokol Prostějov, který škola využívá. Ve škole je k dispozici tělocvična a posilovna. V areálu školy jsou pozemky pro školní
zahradu (výuku pěstitelství). Kmenové učebny jsou vybaveny moderním nábytkem a výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Charakteristickým prvkem naší školy je komorní prostředí, které je dáno typem budovy a poměrně malým počtem žáků (242).
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počátku působení dnešního ředitele
školy RNDr. Josefa Hrachovce se škola zaměřila na počítačovou techniku.
V současnosti vybavením počítačovou
technikou patří k jedné z nejmodernějších. Škola se specializuje na rozšířenou výuku informační a výpočetní
techniky. V této oblasti nabízí žákům
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je hrou.“
Naplnění tohoto hesla ještě umocnilo
zavedení interaktivních tabulí, které jsou
dnes využívány ve všech třídách 1.stupně.
Situace známé z pohádek a filmových triků se tak stávají běžnou pracovní rutinou.
Křída, běžná školní pomůcka, je pro naše
nejmladší žáky atrakcí, protože oni pou-
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stávkách, protože je nejen zdrojem výuky,
ale i zábavy. K dispozici jsou tyto tabule
ovšem i žákům 2.st., kteří v součinnosti s
nimi používají také interaktivní učebnice.
V rámci rozšířené výuky informatiky a
výpočetní techniky žáci zvládají také práci s digitálními fotoaparáty, kamerami a
následné zpracování těchto materiálů na
PC.

Nejen počítačem
živ je člověk
Naši žáci sice docela dobře vládnou počítačovou technikou, ale nejsou jí v žádném případě deformováni. Jejich školní život má mnoho
dalších tváří a mnohé z nich jsou
velmi oblíbené. Tradicí se již ve
škole staly tzv.projektové dny.
V listopadu proběhl v rámci cyklu
přírodovědných projektů ŠVP další ze
zajímavých projektových dnů – Den
zdraví. Navázal tak na předchozí
Den Země, vody a stromů. Žáci se
seznámili se základy první pomoci,
jak se zachovat za mimořádných situací, jak chránit své zdraví. Během
projektového dne si protáhli tělo
při sportovních aktivitách. Velký
úspěch měla ochutnávka produktů
zdravé výživy, kterou si žáci sami
připravili ve školní kuchyňce podle zásad zdravé výživy. V literární
dílně se žáci krátce zamysleli nad
tím, co pro ně znamená zdraví v
dnešním uspěchaném světě. Práce
byly vyhodnoceny a prezentovány
na „Panelu zdraví“ ve formě dvou
postav znázorňujících zdravý a nezdravý přístup k životu. Vzhledem k
zaměření naší školy nemohla chybět
ani dílna mediální, která průběh celého dne zdokumentovala. Při realizaci projektového dne nám pomohli
i zástupci Městské policie Prostějov
s aktuálním programem problematiky dnešního života. Zástupci ČČK
pak umožnili žákům praktický nácvik modelových situací při záchraně života. Projektový den se opravdu vydařil.

Informační centrum MŠMT č. IC/160
Finanční náklady na pořizování
a udržování výpočetní techniky
dle současných požadavků nejsou
nízké. Velkou část škola získala
díky udělení akreditace na vzdělávací programy spojené s využitím výpočetní techniky pro výuku
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V našem
centru byly proškoleny stovky
lidí. Díky těmto školením získala škola nemalé prostředky, které
plně využila pro vzdělání
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a rozvoj žáků. Škola tyto služby
nabízí i veřejnosti (př.senioři, rodiče žáků).
„K čemu nám to bude?“
Tak tuto otázku zná odpověď
velmi dobře každý učitel. Sami si
na tuto otázku našli odpověď naši
žáci, kteří se zapojili do celostátního projektu ProMed – oblast mediální výchovy, který byl spolufinancován ESF.

Naši žáci se zúčastnili projektem
s názvem „Co se děje na Kollárce.“
Nejdůležitější akce školy zdokumentovali během roku ve školním
měsíčníku Pawuchina v pravidelných rozhlasových relacích a ve
školním Videoobčasníku. Výsledky
své práce pak prezentovali na závěrečné konferenci 10-ti zúčastněných škol. Několikadenní setkání
proběhlo ve školicím centru v Seči
u Chrudimi.
Účastníci zde měli předvést své

znalosti a dovednosti v oblasti mediální výchovy. Našim zástupcům
se to v plném rozsahu povedlo. Své
znalosti a dovednosti během toho
setkání se svými vrstevníky nejen
potvrdili, ale také si je rozšířili,
což určitě zúročí i v běžném životě, jehož jsou média každodenní
součástí. Ve tvorbě školního časopisu a Videoobčasníků pokračují i
nadále a jejich práci můžete zhlédnout na www. zskol.cz.

25. března 2009
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Mladý Démosthenes
„mladé démosthenky“
Již druhým rokem se naši žáci
zúčastnili soutěže v umění komunikace – Mladý Démosthenes, jejímž
vyhlašovatelem a organizátorem je
Face of New Europe, s.r.o. a probíhá
pod záštitou MŠMT. Cílem soutěže je
zdokonalení výuky umění veřejného
projevu a porovnání komunikačních
dovedností žáků základních škol a

víceletých gymnázií. Naši žáci – žákyně byly již druhým rokem velmi
úspěšné. Loni obsadila naše žákyně v
regionálním kole 2. místo a letos dokonce obě reprezentantky naší školy
– Lucie Fidranská a Tereza Faltýnková - regionální kolo vyhrály (každá
ve své kategorii) a postupují do krajského kola.

L.Fidranská a T.Faltýnková – vítězky regionálního kola soutěže Mladý
Démosthenes

Prkna, která znamenají svět
Dlouhou tradici mají na škole
dramatické kroužky, které si v poslední době získaly oblibu zejména
u těch nejmenších diváků – dětí z
mateřských škol. Výborným publikem byly i děti ze Speciální školy
v Prostějově, se kterou naše škola
spolupracuje. Posledním úspěchem

divadelní skupiny byl pohádkový
muzikál o Jírovi a Jasněnce. V současné době dokončují naši herci nastudování hry, tentokrát pro starší
kamarády, o Sherlocku Holmesovi.
Výběr tématu nebyl náhodný, letos
totiž uběhlo 155 let od „narození“
tohoto světoznámého detektiva.

O Jírovi a Jasněnce

Na škole funguje od roku 1998 a
v současné době jsme jediná škola, která tímto školním zařízením
disponuje. Slouží žákům 2. st. od
sedmé hodiny ranní do pozdních
odpoledních hodin, někdy i večerních. Není pouze azylem pro
dojíždějící žáky při jejich časném
přícho-

25. března 2009

du do školy, či čekání na vhodný
spoj domů. Školní klub využívá
kromě klubovny tělocvičnu, posilovnu, počítačovou učebnu a jed-

V historické budově se daří
akcím s historickou tématikou
Po loňské secesi, kterou
jsme se připojili k oslavám
secesního skvostu - Národního domu, jsme si v
letošním roce připomněli
90. výročí konce 1.světové války. Výstavu zahájil
místostarosta Miroslav
Pišťák, který je tajemníkem Československé obce
legionářské a zapůjčil na
tuto akci ze své soukromé
sbírky medaile legionářů a
dekret k medailím. Nejen
žáci naší školy, ale např.
i studenti GJW mohli
zhlédnout části vojenské
výzbroje a výstroje, dobové fotografie, vojenské
mapy a některé osobní
předměty vojáků z 1. sv. Což si takhle vystřelit…
války. Součástí této vzpomínky bylo i kulturní vystoupení žáků, bylo uzavřeno návštěvou olomouckého
historický rychlotest a film Osudy dobré- Domu armády s výstavou Svoboda v ohni
ho vojáka Švejka. Historické vzpomínání zrozená.

nou týdně bazén městských lázní.
Součástí školního klubu jsou zájmové kroužky. Jeden z nejoblíbenějších a také nejúspěšnějších v

rámci klubu je kroužek střelecký.
Také letos se jeho členové a členky zúčastnili předvánoční střelecké
soutěže, která se pořádala na půdě
Sportcentra Prostějov. Střílelo se
ze vzduchových pušek a naši žáci
si vystříleli, jak se říká, co se dalo.
Obsadili první tři místa a většinu
pozic v první desítce.
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Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově
– sportovní areál sídliště E. Beneše
Město Prostějov
získalo dotaci z ROP
NUTS II Střední
Morava ve výši
33 milionů Kč
na realizaci
projektu s názvem
Rozvoj volnočasové
aktivity ve městě
Prostějově – sportovní
areál sídliště
E. Beneše.
Projekt je zaměřený především na vytvoření kvalitních podmínek pro pohybovou
a sportovní výchovu mládeže jak v rámci
školní výuky, tak i v rámci mimoškolních
aktivit, zejména organizované tělovýchovy
(sportovní centrum mládeže).
Projekt řeší revitalizaci stávajícího sportovního areálu na sídlišti E. Beneše, v sousedství Základní školy Edvarda Valenty.
Jeho součástí je rekonstrukce travnatého
hřiště, výstavba hřiště s umělým trávníkem,
umístění tribuny pro cca 180 diváků mezi
oběma hřišti a výstavba objektu šaten, provozního a sociálního zázemí na jižní straně
sportovního areálu. Součástí řešení je i vybudování parkovacích ploch nejen pro potřeby
sportovního areálu, ale i sídliště E. Beneše s
celkovou kapacitou 60 stání.
Objekt šaten, provozního a sociálního
zázemí je navržen ve dvou úrovních, a to s
částečně zapuštěným krytým parkovištěm
ve spodním podlaží a prostory šaten, rozhodčích, provozních místností a kanceláří v
horním podlaží.
Tribuna má kapacitu cca 180 sedících diváků a je řešena oboustranně, tedy s možností
sledování sportovních utkání na obou hřištích.
Mimo sektorů pro diváky a střídaček pro hráče
jsou zde situovány i WC pro diváky a prostory
pro hospodářské zázemí areálu.
Hřiště s umělým trávníkem III. generace o
celkové ploše cca 106 x 60 m doplňuje i umělé
osvětlení a oplocení ze záchytných sítí.
Hlavní travnaté hřiště o celkové ploše
115 x 76 m má parametry (rozměry hrací
plochy, výběhové zóny, střídačky) odpovídající požadavkům soutěžních utkání všech
kategorií i soutěží v rámci ČMFS i UEFA. Je
vybaveno umělou závlahou a záchytnými
sítěmi za brankami.
Celkové náklady na realizaci tohoto záměru přesáhnou 50 mil. Kč.
Akce bude dokončena v roce 2010.
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POZVÁNKA NA 17. ROČNÍK FESTIVALU PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
V letošním roce se uskuteční sedmnáctý
ročník festivalu Prostějovské dny hudby.
U zrodu festivalu stál tehdejší ředitel ZUŠ
Vl. Ambrose Prostějov pan Jaroslav
Šebestík. Cílem bylo zaplnit kulturní
mezeru od konce dubna, do června, kdy
končil cyklus abonentních koncertů.
Po sedmnácti letech je situace v pořádání a
četnosti koncertů poněkud odlišná, nicméně
festival nadále pokračuje. Od samého začátku festival pořádá ZUŠ ve spolupráci s
Městským divadlem.
Naší snahou je prostějovskému publiku
představit hudebníky, kteří svoji dráhu teprve začínají i ty, kteří jsou už renomovanými
interprety. V názvu festivalu je slovo „prostějovské,“ a proto těžiště festivalu je na
místních muzikantech – žáci, studenti ZUŠ,
prostějovské sbory, prostějovské mladé
kapely, orchestry.
Dalším atributem festivalu je široké spektrum. Chceme, aby si Prostějované vybrali z
nabídky hudební žánr, který je jim blízký a
rádi jej poslouchají.

Festival zahájí 21.4.2009 komorní soubor s
třicetiletou tradicí „Musica Bohemica.“
Koncert se uskuteční v 19.00 hodin v přednáškovém sále ND. Po dvou letech do Prostějova přijedou 16. května velké dechové
orchestry, tentokrát z Jeseníku, Letovic, z
místních se představí dechový orchestr ZUŠ
Vl. Ambrose a Krumsíňanka. Milovníci varhan si do kalendáře určitě zatrhnou 20. květen, kdy nám zahraje varhanice z USA Joan
De Vee Dixon. Novinkou na festivalu bude
koncert komorního orchestru a pěveckého
sboru ZUŠ Vl. Ambrose. Máme připraveno
celkem 14 koncertů a doufám, že si Prostějované z široké nabídky vyberou a přijdou si
poslechnout jak začínající, tak i renomované
hudebníky.
Od samého počátku festival finančně podporuje město Prostějov a záštitu nad ním
převzal starosta Jan Tesař, za což mu patří
velký dík.
Srdečně Vás na koncerty zvu a doufám, že
vám zpříjemní jarní dny.
Eliška Kunčíková, ředitelka ZUŠ

Program festivalu Prostějovské dny hudby 2009
21. dubna ZAHAJOVACÍ KONCERT
19.00 hod.MUSICA BOHEMICA
přednášk. sál ND
komorní orchestr
22.dubna JARNÍ KONCERT
19.00 hod. pěveckých sborů
přednášk. sál ND
Vlastimila a Orlice
23. dubna I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
17.00 hod. žáků ZUŠ Vl. Ambrose
sál ZUŠ
5. května DĚTI DĚTEM
10.00 hod. komponovaný pořad žáků ZUŠ
sál MD
pro žáky MŠ a I. stupně ZŠ
7. května PETIT QUATUOR
19.00 hod.Klarinetový kvartet Praha
přednášk.sál ND Daniel Mourek,Vlabimír Brablec, Tomáš Krigel, Vojtěch Pospíšil
15. května PROMENÁDNÍ KONCERT
14.00 hod.žáků ZUŠ Vl. Ambrose
přednášk.sál ND
15. května PŘEHLÍDKA
10.00 hod DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
nám. TGM Jeseník, Krumsíňanka, Letovice,
Prostějov
21. května STOLETÍ VÁCLAVA TROJANA
19.00
Petr Paulů-kytara

přednášk.sál ND Ladislav Horák-akordeon
Pavel Hůla - housle
28. května KONCERT UČITELŮ
18.00 hod. ZUŠ Vl.Ambrose
sál ZUŠ
1.června OPERETNÍ PODVEČER
19.00 hod. učitelé ZUŠ V.A. Prostějov
přednášk.sál ND
a jejich hosté
4. června POCTA ČESKÉ HUDBĚ
19.00 hod. Štěpán Graffe - housle
sál ZUŠ Jiřina Kolmanová - klavír
9. června ZÁVĚREČNÝ KONCERT
17.00 hod.žáků ZUŠ Vl. Ambrose
přednášk.sál ND
CHRÁMOVÉ KONCERTY
20. května
19.00 hod. kostel Povýšení svatého Kříže
VARHANNÍ KONCERT
JOAN DE VEE DIXON - USA
27. května
v 19.00 hod. kostel Povýšení svatého Kříže
KONCERT KOMORNÍHO
ORCHESTRU A PĚVECKÉHO
SBORU ZUŠ VL.AMBROSE
PROSTĚJOV

PROSTĚJOVŠTÍ FILMAŘI ZÍSKALI PRESTIŽNÍ CENU OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ve středu 18. března proběhlo v olomouckém Moravském divadle slavnostní
vyhlášení Cen Olomouckého kraje za
přínos v oblasti kultury v roce 2008. Tuto
anketu pořádalo letos stejně jako v předchozích dvou letech Olomoucký kraj ve
spolupráci se společností TK Plus.
Z našeho města se ocenění dočkalo Studio
Adnoc Europe Trading. Za dokument Prostějovská historická architektura filmaři získali
cenu za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění v oblasti filmu, rozhlasu a
televize.
Dvoudílný dokument studia Adnoc zachycuje
fenomén prostějovské architektury přelomu
19. a 20. století, do roku 1900 například Rejskovu ulici, Součkův dům, nádraží Moravské
západní dráhy, pro roce 1900 pak Národní
dům, českou modernu (Kovaříkovu vilu,
Wichterleho vilu, novou radnici). Filmaři se
věnovali také dosud nezmapovanému
fenoménu prostějovské industriální architektury a průmyslu přelomu století.
Studio Adnoc natočilo také medailonky a portréty významných rodáků (Otto Wichterle,
Eugen Vencovský, prof. Josef Polišenský,
gen. Raimund Hanák, Oldřich Machač, Karel
Řičánek a další). Z knižní tvorby se zájmu čtenářů těší velmi úspěšný Místopis prostějovských hostinců nebo Monografie S. Vály.

Snímky prostějovských filmařů můžeme
vidět i ve vysílání celoplošných televizních
stanic. Například ze spolupráce s ČT vznikl
dokument Příběh hanáckého Jeruzaléma.
-red-

Snímek z předávání cen. Adnoc tvoří ve složení (zleva) Tomáš Vincenec,
Jiří Štajnar, Miroslav Chytil. Úspěšným filmařům poblahopřál také Miroslav Černošek, jednatel společnosti TK Plus (vpravo).
Foto Jiří Vojzola
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Školní 1, PV, tel.: 582 332 678

STŘEDA 1. DUBNA
17.30 Kurýr 3

17.30
20.00

Francouzský akční film. Pravidla zůstávají stejná. Až
na jedno… Režie: Olivier Megaton, 100 min, české
titulky, premiéra, Mládeži do 12 let nevhodné

PONDĚLÍ 13. DUBNA
15.30 Líbáš jako bůh

20.00 Normal
České filmové drama. Příběh legendárního
masového vraha. Návrat Dagmar Havlové na
filmová plátna !!! V hl. rolích M. Kňažko, D.
Havlová, P. Gajdoš, M. Táborský aj.
Režie: Julius Ševčík, 95 min, premiéra. Mládeži do
15 let nepřístupný

ČTVRTEK 2. DUBNA
17.30 Město Ember
Režie: Kirk De Micco
Americký romantický dobrodružný film. Za tajemstvím starodávné schránky….za záchranou ?! V hl.
rolích T. Robbins, B. Murray, aj. režie: Gil Kenan, 96
min, české titulky, premiéra, ŠUP, mládeži přístupný

20.00

Marley a já
Strážci - Watchmen

Česká filmová komedie. Nová komedie Marie
Poledňákové! Neváhejte…. V hl. rolích K. Magálová,
O. Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška,M. Issová,
R. Vojtek, N. Boudová aj. režie: Marie Poledňáková,
115 minut, repríza, mládeži přístupný

17.30
20.00

Líbáš jako bůh
Strážci - Watchmen

ÚTERÝ 14. DUBNA
17.00 Strážci - Watchmen
20.00 Milk

BIO KORUNA

ART FILM

USA 2008, 128 min. režie :Gus van Sant

PÁTEK 3. DUBNA
15.00 Cesta na Měsíc 3D

ČTVRTEK 16. DUBNA
17.30 Monstra vs. Vetřelci

Belgická animovaná pohádka. I první let na měsíc měl
své mouchy! Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek
právě v našem kině !!! Režie: Ben Stassen, 85 min,
český dabing, premiéra, mládeži přístupný

Rodinná 3D komedie . Jenom monstr akce zachrání
svět hladce! Přicházejí Susan,Dr.Šváb, B.O.B
a Hmyzosaurka….a Chybějící článek…...
Režie Rob Letterman, Conrad Vernon, 94 min, český
dabing, Premiéra, ŠUP, 3 D ,mládeži přístupný

Růžový panter 2

Americká komedie. Steve Martin je zpět jako inspektor Clousseau. V hl. rolích S. Martin, J. Cleese, J.
Reno, E. Mortimerová, A. Garcia aj. režie Harald
Zwart, 92 min., české titulky, premiéra,
mládeži přístupný

NEDĚLE 5.DUBNA
15.00 Cesta na Měsíc 3D
17.30 Cesta na Měsíc 3D
20.00 Město Ember

PÁTEK 17. DUBNA
15.30 Monstra vs. Vetřelci
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2
BIJÁSEK

ČR 1980, cca 100 min Režie Karel Zeman

17.30

Dokaž to !

BIO KORUNA

Americký hudební/taneční film. Plány se mění. Sny
zůstávají.Režie: Darren Grant, 90 minut, české titulky,
premiéra, mládeži přístupný

20.00

ÚTERÝ 7. DUBNA
17.30 Dokaž to !
20.00 Zrádce
STŘEDA 8. DUBNA
17.30 Dokaž to !
20.00 Zrádce
ČTVRTEK 9. DUBNA
17.30 Marley a já
Americkýrodinná komedie.Všechno bylo perfektní,
dokud se neobjevil Marley…. Režie: Jefrey V hl. roli
O.Wilson, J.Anistonová, K.Turnerová aj. Režie:
David Frankel, 111 min, české titulky, premiéra,
mládeži přístupný

20.00

Strážci - Watchmen

Britsko/americké akční sci-fi.Kdo bude strážit
strážce? V hl. roli P. Wilson, režie Zack Snyder, 163
min., české titulky, ŠUP, premiéra, mládeži do 15 let
nepřístupný

PÁTEK 10. DUBNA
17.30 Marley a já
20.00 Strážci - Watchmen
SOBOTA 11. DUBNA
17.30 Marley a já
20.00 Strážci - Watchmens
NEDĚLE 12. DUBNA

USA 2008, 95 min, ŠUP, Režie: Mark Waters
BIO KORUNA

ÚTERÝ 21. DUBNA
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2
STŘEDA 22. DUBNA
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2
ČTVRTEK 23. DUBNA
17.30 Peklo s princeznou
Česká filmová pohádka . Komediálně laděná pohádka . V hl. rolích T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, Z.
Adamovská, V. Vydra aj. režie: Miloslav Šmídmajer,
95 minut, repríza, mládeži přístupný

Pochyby

Americké drama. Opět skvělá Meryl Streepová….
V hl. roli M.Streepová, P. S. Hoffman ,
A. Adfamsová, režie:John Patrick Shanley, 104 min,
české titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

PÁTEK 24. DUBNA
15.30 Peklo s princeznou
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Pochyby
SOBOTA 25. DUBNA
15.00 Peklo s princeznou
17.30 Peklo s princeznou

ÚTERÝ 28. DUBNA
17.30 Milionář z chatrče
20.00 Po svatbě

ART FILM

SOBOTA 4. DUBNA
17.00 Podivuhodný příběh
Benjamina Buttona
Americký 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, repríza, mládeži do 12 let nevhodný , vstupné 80,- kč

20.00

Podivuhodný příběh
Benjamina Buttona

SOBOTA 11. DUBNA
17.30 Peklo s princeznou
Česká filmová pohádka. Komediálně laděná pohádka.
V hl. rolích T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, Z.
Adamovská, V. Vydra aj. režie: Miloslav Šmídmajer,
95 minut, repríza, mládeži přístupný, vstupné 80,-Kč

Česká RAPublika

20.00 Deník nymfomanky
SOBOTA 18. DUBNA
17.30 Deník nymfomanky
20.00 Deník nymfomanky
SOBOTA 25. DUBNA
17.30 Kdopak by se vlka bál
České romantické drama. Konečně film o lásce, který
můžete vidět s dětmi . V hl. rolích D. Dědková, J. Čvančarová, P. Řezníček,J. Krausová režie: Maria Procházková,
90 min, repríza, mládeži přístupný , vstupné 80,-Kč

Americké romantické filmové drama.
Příběh o nenávisti a lásce, o přátelství a intrikách.
americké romantické filmové drama
Příběh o nenávisti a lásce, o přátelství a intrikách
V hl. rolích N. Kidmanová, H. Jackman ,
režie Baz Luhrmann, 170 min!, české titulky, ŠUP, repríza,
mládeži přístupný, vstupné 80,-Kč

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

STŘEDA 8. DUBNA
18.00 Příběh o zoufálkovi
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný /
Komedie, přístupný
Velká Británie / USA, 2008, 93 min
VSTUPNÉ 39,-Kč + 1,-Kč příplatek
„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou pro oči i
pro duši.“

PÁTEK 10. DUBNA
20.00 Cinka panna
Drama , přístupný od 15 let
Slovensko / Maďarsko / Česko, 2008, 122 min
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek
Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém cikánském světě – to vše je skryto v Cinka Panně.

STŘEDA 15. DUBNA
20.00 Valkýra

Španělské erotické drama. …Otevři tento deník…V hl.
rolích G. Chaplinová, L. Sbaraglia režie: Christian
Molina, české titulky, repríza,
mládeži do 18 let nepřístupný vstupné 80,-Kč

SOBOTA 1. KVĚTNA
17.00 Austrálie

Animovaný/komedie NOVINKA
USA 2007. Délka 90 min.

Hudební pohádka
československo 1968, Délka 89 min

Líbáš jako bůh

Česká filmová komedie. Nová komedie Marie
Poledňákové! Neváhejte…. V hl. rolích K. Magálová,
O. Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška,M. Issová,
R. Vojtek, N. Boudová aj. režie: Marie Poledňáková,
115 minut, repríza, mládeži přístupný

20.00 Austrálie

Kino Konice

STŘEDA 15. DUBNA
13.00 ŠÍLENĚ SMUTNÁ
PRINCEZNA

20.00

20. 00 Kdopak by se vlka bál

PÁTEK 17. DUBNA
17.30 Deník nymfomanky

STŘEDA 1. DUBNA
13.00 PAN VČELKA

Americká komedie. Jste výjimkou nebo pravidlem ?!
V hl. rolích B. Affleck, J. Anistonová,
D. Barrymoreová, J. Connelyová, režie Ken Kwapis,
129 min, , české titulky, premiéra, ŠUP,
mládeži do 12 let nevhodné

Školní 4, PV, tel.: 582 340 507

BIO SENIOR
UK 2008, 115 min. R/SR 2008, 100 min.
vstupné 35,-Kč

PONDĚLÍ 20. DUBNA
BIJÁSEK
14.00 Kronika rodu Spiderwicků

20.00

Milionář z chatrče

STŘEDA 15. DUBNA
15.00 Králova přízeň

NEDĚLE 19. DUBNA
15.00 Monstra vs. Vetřelci
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2

Monstra vs. Vetřelci
Růžový panter 2

Britsko/americké filmové drama. Oscarový hit v
našem kině! Režie: Danny Boyle, Loveleen Tandan,
120 min, české titulky, premiéra, ŠUP,
mládeži do 12 let nevhodné

První film o českém rapu.V hl. rolích Orion,
James Cole, Hugo Toxx Hana Hegerová.
Režie: Pavel Abrahám, 87 min, repríza,
mládeži od 15 let přístupný, vstupné 80,-Kč

SOBOTA 18. DUBNA
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2

17.30
20.00

ČTVRTEK 30. DUBNA
17.30 Až tak moc tě nežere

PONDĚLÍ 27. DUBNA
17.30 Milionář z chatrče

20.00

Zrádce

Americký thriller. Jednou přeběhneš a není cesty zpět.
Režie: Jefrey Nachmanoff, 114 min, české titulky,
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

STŘEDA 29. DUBNA
17.30 Milionář z chatrče
20.00 Milionář z chatrče

Kinokavárna DUHA

SOBOTA 4. DUBNA
15.00 Cesta na Měsíc 3D
17.30 Cesta na Měsíc 3D
20.00 Město Ember

PONDĚLÍ 6. DUBNA
14.00 Pohádka o Honzíkovi
a Mařence

Pochyby

Dán/Šv 2008, 120 min

20.00 Město Ember

20.00

Školní 1, PV, tel.: 582 332 678

NEDĚLE 26. DUBNA
15.00 Peklo s princeznou
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Pochyby

20.00

STŘEDA 15. DUBNA
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Strážci - Watchmen

17.30 Město Ember
20.00 Město Ember

Kino Metro 70

BIJÁSEK

Válečný / Historický / Thriller / Drama,
přístupný od 12 let
USA / Německo, 2008, 120 min
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek
Dlouho očekávaný, napínavý film Valkýra, vypráví skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga, který
stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož
hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků od moci.

PÁTEK 17. DUBNA
20.00 Yes man
Komedie
USA, 2008, 104 min, Do 12 let nevhodný
VSTUPNÉ 49,-Kč + 1,-Kč příplatek
Jim Carrey se ve filmu Yes Man představí v roli Carla
Allena. Ten uplatňuje poněkud zvláštní techniku duševního zdraví.

PÁTEK 24. DUBNA
20.00 Líbáš jako bůh
Komedie, přístupný
Česko, 2009, 110 min
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek
Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která
řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým
manželem, úspěšným spisovatelem.

STŘEDA 29. DUBNA
13.00 RATATOUILLE

BIJÁSEK

animovaný NOVINKA
USA 2007. Délka 110 min.
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KURÝR 3
Nuže, tento náš hrdina se zase jednou
dostal do ožehavé situace. Ani se nestačí
pořádně rozkoukat a najednou sedí za
volantem svého vozu, míří na druhý
konec Evropy a na vedlejším sedadle se
povaluje s ošklivá a nesympatická
Ruska a on se snaží zachránit Ukrajinu.
Ruská dívka má zálibu v drogách a
alkoholu. Zní to jako dobrý způsob, jak
trávit volný čas? Tak teď k tomu přidejte
partu zabijáků, kteří se vás drží na
každém kroku a také skutečnost, že vám
kolem zápěstí straší slušivý kovový náramek. Jakmile se od auta vzdálíte víc než
dvacet metrů, v náramku se aktivuje
výbušnina a potom…, sbohem milý
kurýre. Během cesty se za pomoci inspektora Tarconiho musí Frank poprat s lidmi,
kteří ho donutili vzít tuto práci, agenty
vyslanými Vasilevem, aby ho zadrželi, a
všeobecnou ne-spoluprací Valentiny.
Navzdory její cynické povaze a jeho

ZRÁDCE
Jednou přeběhneš a není cesty zpět.
Když jedno z vyšetřování zavede přímočarého agenta FBI Roye Claytona (Guy
Pearce) na stopu nebezpečného mezinárodního spiknutí, zdá se, že všechny
stopy vedou k bývalému veliteli amerických speciálních operací, důstojníkovi
Samiru Hornovi (Don Cheadle). Horn,
tajuplný člověk se spletí kontaktů na teroristické organizace, má zvláštní tendence
objevit se na místě činu kdykoliv, kdy se
zhroutí nějaká velká operace. Jednotka,
která celou záležitost vyšetřuje, se spojí s
Carterem (Jeff Daniels), dlouholetým
spolupracovníkem CIA, který, jak se zdá,
neříká tak docela vše, a s Maxem
Archerem (Neal McDonough), dalším
agentem FBI. Podaří se jim najít spojitost
mezi Hornem, útěkem z vězení v Jemenu,

POCHYBY
Příběh se odehrává v roce 1964 v katolické škole v Bronxu. Soustředí se na
jeptišku, která čelí knězi poté, co ho
podezřívá ze zneužívání černošského
studenta. Lítý souboj o domnělý zločin
v katolické škole. Na jedné straně volnomyšlenkářský kněz, na straně druhé
upjatá dračice v rouše jeptišky. A někde
mezi nimi nedosažitelná pravda. Drobná
nedorozumění a nedůvěra obou spojenců ve víře, ale nepřátel v jejím praktikování, záhy přerostou v zásadní střet.
Sestra Aloysius si z několika nepřímých
vodítek odvodí skandální románek
kněze a černého ministranta. Do boje se
vrhne s inkvizitorským zápalem člověka, který v rozvráceném světě tradičních
hodnot přesně ví, kde hledat pravdu a
spravedlnost. Jenže, co když právě toto
přesvědčení představuje projev nejh
lubších a nejbolestnějších pochyb?
Výborné divadelní drama okořeněné
luxusními hereckými výkony sráží o

režie: Olivier Megaton

odhodlání se nezaplést, Frank a Valentina
se během úniku z bláznivých a životohrožujících situací do sebe zamilují.
režie: Jeffrey Nachmanoff

bombovým útokem v Nice a loupeží v
Londýně, ale současně se vynořuje i řada
protichůdných důkazů, které nutí
Claytona zamyslet se nad tím, zda je Horn
skutečně tím, za koho ho považuje.
režie: John Patrick Shanley

třídu níž nenápaditá režie. Autenticita
filmu prohrává souboj s divadelními
efekty a strnulostí obrazové složky, což
je věčná škoda.

CESTA NA MĚSÍC 3D
Tři malí muší uličníci jsou nerozluční
kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek a
rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a
Scooter je neuvěřitelně žravý. Když se v
roce 1969 chystalo první přistání lidské
posádky na Měsíci, nebyli u toho pouze
lidé. I mouchy mají své sny (a malé skafandry), a tak se trojice kámošů Nat, IQ
a Cvalda rozhodla připojit se k lidské
výpravě a mrknout se, jak to vypadá na
té velké svítící kouli, které je vidět
vždycky jenom v noci. Cestou na Měsíc
ale nastanou problémy a z výletu ke
hvězdám se najednou začne stávat
hodně nebezpečné dobrodružství. Česká
republika přispěla do žánru animovaných filmů svým Kozím příběhem a o
vstup na tuhle scénu se letos pokusili i
animátoři a filmaři v Belgii. Na rozdíl
od uřvané a nadržené kozy si ale jako
hlavní hrdiny zvolili muší trio a aby
toho nebylo málo, rozhodli se použít
ještě třetí prostor. Při vstupu do kina se
tedy připravte na fakt, že film bude neje-

RŮŽOVÝ PANTER 2
Film Růžový panter 2 je pokračováním
úspěšného hitu z roku 2006, v němž se
Steve Martin poprvé ujal role neohroženého a neohrabaného francouzského
detektiva, inspektora Jacuese Clouseaua.
Když začnou po celém světě mizet
vzácné šperky včetně legendárního diamantu Růžový panter, je šéfinspektor
Dreyfus (John Cleese) nucen zapojit
Clouseaua do vyšetřování jakožto
člena mezinárodního týmu detektivů a odborníků, pověřeného dopadením zloděje a navrácením odcizených šperků. Po boku Stevea
Martina se objevují Jean Reno (v roli
jeho pomocníka Pontona) a Emily
Mortimer (coby Nicole, objekt jeho svérázně se projevujících vášní). Členy
mezinárodního týmu špičkových detektivů ztvárnili Andy Garcia, Alfred Molina,
Yuki Matsuzaki (známý z filmu Dopisy z

MILIONÁŘ Z CHATRČE
Příběh Jamala Malika, osmnáctiletého sirotka ze slumu v indické
Bombaji, který právě zažívá největší
den svého života. Celý národ se dívá
na televizi, když je jen jednu otázku
od pohádkové výhry 20 milionů
rupií v tamější verzi soutěže Chcete
být milionářem. Nevzdělaný mladík
z bombajského slumu uspěl tam, kde
selhali četní vzdělanci. V soutěži
Chcete být milionářem zodpověděl
všechny otázky a vyhrál miliony
rupií.Džamal začíná vyprávět svůj
životní příběh. Narodil se do těch
nejchudších poměrů, dav hinduistů
ho připravil o maminku. Se starším
bratrem Salimem a kamarádkou
Latíkou se pak protloukal na smetišti, než si je vyhlédl gangster
Mamán a učinil z nich dětské žebráky. Bratři z jeho područí uprchli,
Latíka nikoli. Pro svou životní lásku se
Džamal po letech vrátil, aby mu ji neurvalý Salim znovu sebral. Kráska se pak
stala trofejí bosse místního podsvětí. A

režie: Ben Stassen

nom dabovaný, ale nafasujete k němu i
3D brýle. Bude nás bolet hlava stejně
jako u třetích Spy Kids?

režie: Harald Zwart

Iwo Jimy) a bollywoodská hvězda
Aishwarya Rai Bachchan. Příběh filmu
se odehrává především v Paříži a Římě.
režie: Danny Boyle

všude Džamal nacházel odpovědi na
otázky, které mu vybral osud ve slavné
soutěži. Získá ale kromě milionů i to, po
čem doopravdy touží?
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Mìstské divadlo
PÁTEK 4. DUBNA
19.00 MISS OLOMOUCKÉHO
KRAJE
Pořádá IN! Cosmetics
divadelní sál
mimo předplatné

Vojáèkovo nám.1, PV, tel.: 582 333 390
STŘEDA 22. DUBNA
18.00 TANEČNÍ AKADEMIE
Pořádá ZUŠ V. Ambrose v Prostějově
divadelní sál
skupina B

19.00

Vstupné 30, slevy 10 Kč

Hra je skvělou lekcí o moci slova – jak je používat
nejen ke komunikaci, ale především k manipulaci.
Pokud máte pocit, že se vám občas v některých situacích nedostává slov, ze širokého sortimentu frází si
zaručeně vyberete tu pravou. Inteligentní komedie o
tom, že ne vždy zvítězí pravda a láska nad lží a
nenávistí. Každý prostě dělá jen to, co ostatní: sleduje své cíle a kryje si záda. Nikdo není tím, kým se na
první pohled zdá. A jediné pravidlo, které platí, je, že
žádná pravidla neplatí. A ten, kdo ví víc, bere vše.
M. Dlouhý j.h., I. Řezáč j.h., J. Smutná j.h./J. Tesařová j.h., R. Jašków, S. Šárský, A. Veldová, K. Pollertová-Trojanová ad.
Režie: Michal Lang
Konec představení asi ve 21.30 hodin
Vstupné 190, 200, 210 Kč

Vstupné 180 Kč

ČTVRTEK 16.DUBNA
19.00 LEMURA – NĚKDY LUZNÁ,
JINDY HRŮZNÁ
LENKA VYCHODILOVÁ
Omšelé písně a jiná veteš v
podání hvězdy zapadlé
do SKLEPA
jeviště za oponou
mimo předplatné
Tak trochu kabaret a tak trochu recitál Lenky Vychodilové, přední herečky populárního pražského divadla SKLEP David Noll – klávesy,Jiří Podzimek –
kytara, Vladimír Vytiska – basa
OMEZENÝ POČET MÍST
Vstupné 140 Kč

ÚTERÝ 21. DUBNA
8.15 Josef Čapek
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo Drak Hradec Králové
divadelní sál
pro školy
Něžné příběhy dvou zvířátek, která se ve skutečném
světě v lásce zrovna dvakrát nemají. Živá hudba,
světelné efekty a především imaginace jsou hlavními prostředky komunikativního představení,
které možná bude pro mnohé diváky jejich první
divadelní zkušeností vůbec.
Pro děti od 3 let
Konec představení asi v 9 hodin 10 minut,
bez přestávkyky
Vstupné 60 Kč

9.45

Josef Čapek
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo Drak Hradec Králové
divadelní sál
pro školy

PÁTEK 24.DUBNA
19.00 DOTEKY MÓDY
Finále soutěže a módní show
Střední průmyslové školy oděvní
divadelní sál
mimo předplatné
PONDĚLÍ 27.DUBNA
19.00 Giacomo Puccini
SESTRA ANGELIKA
– GIANNI SCHICCHI

Slezské divadlo Opava
divadelní sál
skupina A
Dvě jednoaktové opery. V italském originále. Předlohou Gianni Schicchi je jedna příhoda z Dantovy
Božské komedie. Odborníci tvrdí, že tato opera je
snad vůbec nejlepší Pucciniho dílo. Je to pravá italská buffa v moderním rouchu, sršící hudebním vtipem. A je stále současná – pranýřuje lačnost po
majetku a lakotu neštítící se žádného úskoku. Sestra
Angelika je zajímavá nejen stále aktuálním příběhem
o nemanželském dítěti, ale také tím, že v ní vystupují pouze ženské postavy

K. J. Kramolišová/K. Vovková j.h., A. Škurhan/L. Neshyba j.h.
a dále celý operní ansámbl Slezského divadla.
Dirigent: Damiano Binetti,
režie: Jana Andělová-Pletichová
Konec představení asi ve 21.15 hodin
Vstupné 190, 200, 210 Kč

ÚTERÝ 28.DUBNA
11.00 František Hrubín
KRÁSKA A ZVÍŘE
DL Ostrava
divadelní sál
pro školy

Konec představení asi v 10 hodin 40 minut,

Podle známé staré francouzské pohádky
vytvořil básník František Hrubín dramatický
text, který byl původně určen jedinému divadlu – přírodnímu divadlu s otáčivým hledištěm
v parku krumlovského zámku. Velký český
lyrik byl skvělým dramatikem, a proto se jeho
básnická pohádka rozběhla po činoherních a
loutkových scénách a zařadila se mezi českou
klasickou dramatickou tvorbu. Proslulé, téměř
hororové téma je dobře známé i ze slavných
filmových zpracování.
Pro děti od 8 let
Konec představení asi v 12 hodin 10 minut

bez přestávky

Vstupné 70 Kč

Vstupné 60 Kč

STŘEDA 29.DUBNA
9.00
František Hrubín
KRÁSKA A ZVÍŘE
DL Ostrava
divadelní sál
pro školy

Konec představení asi v 10 hodin 40 minut,
bez přestávky
Vstupné 60 Kč

11.15

Josef Čapek
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo Drak Hradec Králové
divadelní sál
pro školy

19.00 Milan Kundera
JAKUB A JEHO PÁN
Pocta Denisi Diderotovi
Divadlo Bez zábradlí Praha
divadelní sál
mimo předplatné
Nejslavnější český Jakub a jeho pán - Jiří Bartoška
a Karel Heřmánek – skládají po třiceti letech
opět hold Denisi Diderotovi, neméně slavnému
Milanu Kunderovi, ale hlavně divadlu,
které nepostrádá šarm a vtip! Vtipná, hravá, moudrá i jízlivá variace na Diderotův román Jakub Fatalista. Setkání dvou epoch, dvou žánrů, dvou autorů,
nezapomenutelného sluhy Jakuba a jeho pána.
Příběh o přátelství, lásce, zradě a také o cestě. Putování za tím, kdo jsme a co určuje naše kroky. Jediný
autorův dramatický text, který "má bez výhrad rád a
chce vydávat".
J. Bartoška, K. Heřmánek, V. Freimanová, Z. Žák, J.
Carda, D. Morávková ad.
Režie: Ivan Rajmont
Konec představení asi ve 21.30 hodin
Vstupné 290, 310, 330 Kč
VYPRODÁNO

Mìstské divadlo

Podle známé staré francouzské pohádky
vytvořil básník František Hrubín dramatický
text, který byl původně určen jedinému divadlu – přírodnímu divadlu s otáčivým hledištěm
v parku krumlovského zámku. Velký český
lyrik byl skvělým dramatikem, a proto se jeho
básnická pohádka rozběhla po činoherních a
loutkových scénách a zařadila se mezi českou
klasickou dramatickou tvorbu. Proslulé, téměř
hororové téma je dobře známé i ze slavných
filmových zpracování.
Pro děti od 8 let
Konec představení asi v 12 hodin 10 minut
Vstupné 70 Kč

11.00

František Hrubín

KRÁSKA A ZVÍŘE
DL Ostrava
divadelní sál
pro školy
Konec představení asi v 12 hodin 10 minutVstupné 70 Kč

Václav Havel

ŽEBRÁCKÁ OPERA
Švandovo divadlo Praha
divadelní sál
skupina 5P

Vojáèkovo nám.1, PV, tel.: 582 333 390
ČTVRTEK 30. DUBNA
20.00 CHINASKI
AUTOPOHÁDKY TOUR 09
Divadelní představení spojené
s akustickým koncertem
divadelní sál
mimo předplatné
Ojedinělý projekt, který kombinuje největší hity
kapely Chinaski a svět pohádek, na svém celore-

publikovém turné. Pohádka o Plivníkovi láká do
sálů divadel celé rodiny. Michal Malátný se představí nejen v poloze zpěváka, na kterou jsme zvyklí, ale i osobitého herce a vypravěče pohádkového světa. Ve druhé části představení přizvou Chinaski všechny do říše svých největších hitů. Převážná
část textů pochází z pera Pavla Grohmana, který s
celým nápadem přišel, nalezl v něm textařské rozptýlení, ale bohužel také poslední tvůrčí příležitost.
Konec koncertu asi ve 22 hodin
Vstupné 390 Kč

Hvězda divadla Sklep Lenka Vychodilová
v kabaretu pohladí po duši
Obdivovatelé Lenky Vychodilové z pražského Divadla Sklep mají ve čtvrtek 16. dubna v
19 hodin mimořádnou příležitost užít si
pěveckého i komediálního talentu této jedinečné herečky. Městské divadlo v Prostějově
uvádí v komorním prostoru na jevišti za oponou pořad Lemura – někdy Luzná, jindy
hrůzná, který nese podtitul Omšelé písně a
jiná veteš v podání hvězdy zapadlé do SKLEPA. Stejnojmenné CD pokřtili nedávno v
divadle Dobeška, které je domovem „Sklepáků“, tři významní kmotři: Václav Marhoul,
Radovan Lipus a Jaroslav Róna.
Lemura, příjmením Lepá, je tak trochu fiktivní kabaretní umělkyně, jejíž sláva zasahuje
především fanoušky poetiky divadla Sklep.
Popsat, co má Lemura Lepá společného s
Lenkou Vychodilovou, je těžké, neboť jedna
jako by plynule přecházela v druhou.
Lenka Vychodilová je nejen duchovní matkou
Lemury, ale i jejím ztělesněním. Žije si vlastním životem – nejčastěji v pražské Albínově
poetické hospůdce, kde za doprovodu tria Ti3
(David Noll – klávesy, Jiří Podzimek – kytara, Vladimír Vitiska – basa) nenásilně baví

svým tak trochu recitálem a tak trochu kabaretem plným básniček a písniček. „Tentokrát
Lemura opustila poetickou hospůdku, vydala
se na Moravu a poctí i prostějovské publikum,
které je jí velmi nakloněno, což je při představeních divadla Sklep nepřehlédnutelné,“ prohlásila ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná.
-ezeFoto www.lemura.cz

Kulturní klub DUHA
ÚTERÝ 7. DUBNA
9.00 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Divadýlko Mrak, Pohled.
Dny se prodlužují, země se probouzí ze zimního spánku, lidé oslavují období velikonoc.Holčička Andulka se snaží dodržovat řadu
rituálů a zvyků, které jsou spojeny s oslavou
probouzející se přírody. Předplatné Duhová
kulička – 1. a 2. skupina

10.15 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Divadýlko Mrak, Pohled.
Dny se prodlužují, země se probouzí ze zimního spánku, lidé oslavují období velikonoc.Holčička Andulka se snaží dodržovat řadu
rituálů a zvyků, které jsou spojeny s oslavou
probouzející se přírody. Předplatné Duhová
kulička – 1. a 2. skupina

STŘEDA 8. DUBNA
9.00 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Divadýlko Mrak, Pohled.

Školní 4, PV
Dny se prodlužují, země se probouzí ze zimního spánku, lidé oslavují období velikonoc.Holčička Andulka se snaží dodržovat řadu
rituálů a zvyků, které jsou spojeny s oslavou
probouzející se přírody. Předplatné Duhová
kulička – 3. a 4. skupina

10.15 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Divadýlko Mrak, Pohled.
Dny se prodlužují, země se probouzí ze zimního spánku, lidé oslavují období velikonoc.Holčička Andulka se snaží dodržovat řadu
rituálů a zvyků, které jsou spojeny s oslavou
probouzející se přírody. Předplatné Duhová
kulička – 3. a 4. skupina

SOBOTA 18. DUBNA
10.00 JARO HANÉ
krajské kolo
přehlídky dětských SLPT v městskémdivadle
(postup na celostátní a zemskou přehlídku)
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2. dubna 10.00 – 17.00 hodin - KK Duha
VELIKONOCE
V LIDOVÝCH ŘEMESLECH
Oblíbené inspirativní setkání prostějovské veřejnosti a mistrů lidové výroby spojené s
prodejem jejich výrobků a předváděním tradičních řemesel.
V letošním roce svoji účast přislíbili: Pavel Noha z Alojzova – pletení pomlázek, Hana
Vybíralová z Křelova – dekorativní perník, Dana Partyková z Brna – vizovické pečivo,
Miroslava Kosková z Prostějova – vykládané kraslice slámou, Radek Opluštil z Pavlova u Mohelnice – domečky na počasí a domovní znamení, Jitka Oháňková z Prostějova
– přírodní šperky, Jitka Sekaninová z Lipové – slaměné výrobky, Josef Sýkora z Loučan
– dřevěné výrobky, Ivana Hedvábná – přáníčka, krosienkované věci, Radomil Blaha z
Uherského Hradiště – užitková keramika, Jana Vymyslická z Brna – paličkovaná krajka,
Ústav sociální péče z Víceměřic – proutěné výrobky a tkané koberečky, Magda Jansová
z Prostějova – dárkové předměty, Olga Katolická - šperky.
Vstupné 5,- Kč
DUHA – Kulturní klub u hradeb, Školní 4, Prostějov

10. dubna - 13.00 a 15.00 hodin - nám.T.G.Masaryka
"HONĚNÍ JIDÁŠE"
- pravidelná obchůzka chlapců z národopisných souborů Klásek a Kláseček
z Kralic na Hané

Pobočka České křesťanské akademie
v Prostějově v dubnu 2009 pořádá:

„ SETKÁNÍ“
- hudebně výtvarné setkání s regionálními umělci
spolu s vernisáží prací agentury MaDaMi
Účinkují: „Reminiscence“ Miroslava SROSTLÍKA
„ To je problém“ z Kostelce na Hané
a hudební trio – Pacholík, Kamzík, Srostlík
Večer spirituálů a veršů Aloise Volkmana
uvádí: Miroslav Švancara
recitují: studenti vysokých škol Olomouce a Brna
v sobotu 25.dubna 2009 v 18.00 hodin
kde:
v Husově sboru Církve československé
husitské, Demelova 1, Prostějov
(za Priorem)
Srdečně zvou pořadatelé
Miloš Košíček, farář CČSH a předseda ČKA v Prostějově
Miroslav Srostlík, mistr dřeva

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

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

osvětová akce

Jaro v lužním lese

Den Země s ekojarmarkem

KDY: sobota 28. března 2009
KDE: CHKO Litovelské Pomoraví
Odjezd z Prostějova hl. nádraží v 8:24 hod.
přes Senici do stanice Litovel město, příjezd
do Litovle v 9:24. Odtud vycházka lužními
lesy Litovelského Pomoraví, spojená s
pozorováním sněženek, bledulí a dalších jarních rostlin.
2 možné varianty trasy:
Kratší trasa (asi 7 km): Litovel – Střeň.
Delší trasa (asi 16 km) Litovel - Střeň - Hynkov - Horka nad Moravou.
Návrat vlakem do Prostějova nejpozději
kolem 18. hodiny.

KDY: sobota 18. dubna 2009 od 9:00 do
13:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Ekojarmark s ukázkami lidových řemesel,
ochutnávkou pokrmů z biopotravin apod.
Hravé aktivity pro děti, divadelní a taneční
představení, živá hudba. Plazi a obojživelníci
Ivana Zwacha, kozy z farmy Rózinka a živočichové ze Záchranné stanice v Němčicích
nad Hanou. Vylosování Baterkiády.

tvořivá dílna

KDY: pondělí 20. dubna 2009 od 16:00 do
18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Glazování strašáků a jiných dekorací
z keramiky.
Poplatek 50 Kč za osobu.
Pracovní oblečení s sebou.

Keramika: Strašáci do zahrady
KDY: pondělí 6. dubna 2009 od 16:00 do
18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Výroba strašáků a jiných dekorací z keramiky.
Poplatek 50 Kč za osobu.
Pracovní oblečení s sebou.
akce v přírodě

Velikonoce na Hloučele
spojené s celostátní akcí Hledání jara
KDY: pátek 10. dubna 2009 od 14:00 do
16:00 hod.
KDE: sraz v biokoridoru Hloučela u občerstvení „U Abrahámka“
Akce pro děti, rodiče a všechny zájemce, kteří
se chtějí dozvědět zajímavosti o velikonočních
tradicích, vyrobit si drobnou velikonoční
dekoraci do domácnosti, pobýt v přírodě a
společně se zapojit do celostátní akce Hledání
jara, kdy se budou hledat 3 známky jara – kvetoucí orsej jarní, poletující babočka paví oko a
rojící se cyklisté.

tvořivá dílna

Keramika: Strašáci do zahrady
- glazování

tvořivá dílna

Smaltování na plotně
KDY: pátek 24. dubna 2009 od 16:00 do
18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Výroba smaltovaných drobností pro radost.
Materiál dodáme. Kdo má možnost, může si
s sebou přinést drobné plechové tvary (čtvercového nebo obdélníkového tvaru).
Poplatek 50 Kč za osobu.
Akce finančně podpořilo
Město Prostějov a
Ministerstvo životního prostředí v rámci
společného programu SSEV Pavučina
a ČSOP Národní síť středisek ekologické
výchovy

PROGRAM NA DUBEN 2009:
HUDEBNÍ OBOR:
7.4.2009 Krajská přehlídka talentovaných klavíristů
Olomouckého kraje.
V sále ZUŠ od 9.00 – 17.00 hod.
16.4. 2009 v sále ZUŠ v 17.00 hod.
Pocta B. Martinů a J. Haydnovi – koncert žáků
23. a 29.4. 2009 – sál ZUŠ v 17.00 hod.
Absolventské koncerty
28.4.2009 v sále ZUŠ v 17.00 hod.
Koncert komorních souborů ZUŠ.
PDH
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:
27.4. 2009 v sále ZUŠ v 17.00 hod.
AUTORSKÉ ČTENÍ
Ukázky z tvorby žáků LDO ZUŠ v podání samotných autorů.
TANEČNÍ OBOR :
22.4.2009 v 18.00hod. v sále Městského divadla
TANEČNÍ AKADEMIE
Gumák, polštář, jablíčko
pohrajem si maličko..
Vystoupení žáků všech ročníků tanečního oboru.
Připravila : P. Jahodová
Korepetice : Z. Krausová
VÝTVARNÝ OBOR :
Galerie Linka: Mirka Špačková – Šobrová
(J)SEM TAM. Výstava soch a plastik – průřez tvorby z cyklu bývalí
absolventi ZUŠ VO se představují. Vernisáž 2.4.2009 v 16.00 hod.
Výstava potrvá do 27.5. 2009.
Vyhlášení soutěže
Výtvarný obor ZUŠ V.Ambrose Prostějov vyhlašuje fotografickou soutěž pro
žáky prostějovských základních a středních škol a výtvarného oboru ZUŠ
na téma : 1) Hudba, 2) Fandíme.
Věkové kategorie : 1. kat. 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 p.uč. Z. Davidovou.
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KONCERT – MOST MEZI KULTURAMI
Vynikající
japonská
sopranistka MICHIYO
KEIKO žije již 10 let v
České republice. Kromě
dokonalého zvládnutí
českého jazyka je zamilovaná do tvorby českých skladatelů. „To, co
mě přivedlo před 10 lety
do Čech, byla láska k
hudbě Antonína Dvořáka,
který je v Japonsku velmi
oblíbený,“ říká Michno
Keiko.
Kromě Dvořákových Biblických písní zazní na koncertu i ukázka písňové
tvorby Bohuslava Martinů
a cyklus večerní písně
Bedřicha Smetany. Její
vynikající zpěv a hlasová
technika vyniknou i při
písňové tvorbě W. A.
Mozarta, R. Strausse a R.
Shumanna. Pochopitelně,
že na koncertu japonské zpěvačky
nesmí chybět i hudba japonská. Paní
Keiko představí výběr písní K. Yamadyho a Písňové album K. Hiraiho.
O klavírní doprovod se postará člen
České filharmonie – klavírista prof.
Jaroslav Šaroun.
Koncert pořádají agentura ANDANTE
a agentura RAJCHA

Kulturní klub DUHA

PÁTEK 10. DUBNA
20.00 Taneční večer

- taneční večer s živou muzikou. Hraje Jiří Krejčíř se
skupinou Naostro. 16.00 - 21.00. Vstupné 50 Kč.
Rezervace míst na www.freedance.cz nebo
na 608 421 853 , 777 290 112 nebo

MUSICA BOHEMICA
přednáškový sál

ÚTERÝ 21. DUBNA
19.00 PROSTĚJOVSKÉ
DNY HUDBY
JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH

SBORŮ VLASTIMILY A ORLICE
přednáškový sál

ČTVRTEK 30. DUBNA
20.00 CHINASKI
AUTOPOHÁDKY TOUR 09
Divadelní představení spojené
s akustickým koncertem
Ojedinělý projekt, který kombinuje největší hity
kapely Chinaski a svět pohádek , na svém celorepublikovém turné. Pohádka o Plivníkovi láká do sálů
divadel celé rodiny. Michal Malátný se představí
nejen v poloze zpěváka, na kterou jsme zvyklí, ale i
osobitého herce a vypravěče pohádkového světa. Ve
druhé části představení přizvou Chinaski všechny do
říše svých největších hitů. Převážná část textů pochází
z pera Pavla Grohmana, který s celým nápadem přišel, nalezl v něm textařské rozptýlení, ale bohužel
také poslední tvůrčí příležitost.
Konec koncertu asi ve 22 hodin
Vstupné 390 Kč
-divadelní sál
mimo předplatné

Středa 22. dubna 2009
Místo konání:
kostel Husův sbor československé
církve husitské, Demelova ul. (za Priorem) Prostějov
Předprodej: – IC, turistická kancelář
FTL, nám. T.G.Masaryka
Začátek koncertu 17.00 hod
Cena vstupenky: 220,- Kč

Školní 4, Prostějov, tel.: 582 340 507

PÁTEK 24. DUBNA
20.00 Taneční večer
– k tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi
z Olomouce. Vstupné: 60,- Kč

Dům služeb Vrahovická 83
na agenturamusak@gmail.com

SOBOTA 25. DUBNA
21.00 OLDIES PÁRTY
– 80. A 90. LÉTA
diskotéka pro střední generaci (vstupné 70Kč) Hraje
DJ Choruno.

disco club SIMETRIX
pá 3.4. DJ Jirka Mareš
so 4.4. DJ Mark
pá 10.4. DJ Martin Čapka
so 11.4. DJ Iceman

PONDĚLÍ 6. DUBNA
19.00 KOMORNÍ KONCERT

ÚTERÝ 21. DUBNA
19.00 PROSTĚJOVSKÉ
DNY HUDBY

Společenský dům Eden
NEDĚLE 19. DUBNA
16.00 ZADÁNO PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ

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

Koncert k životnímu jubileu
Jaromíra Graffeho st.
Hudba z děl G. F. Telemanna, B. Martinů, A. Dvořáka ad.
Magdalena, Jaromír a Štěpán Graffovi – housle
Kateřina Grafová – flétna
Šárka Pilátová – cembalo
Graffovo kvarteto
Vstupné 80, slevy 40 Kč
-divadelní sál
mimo předplatné

PÁTEK 3. DUBNA
– k tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi
19.30 9. Ples Tanečního studia Dany z Olomouce. Vstupné: 60,- Kč
Hubené a TŠ Hubený
ČTVRTEK 23. DUBNA
Vstupné 200 Kč.
19.30 NEZMAŘI
Předprodej vstupenek
hudební večer folkové legendy
na tel. 777 121 651!
a křest DVD skupiny
NEZMAŘI 30 LET
PONDĚLÍ 6. DUBNA
9.00
„HANÁCKYHO KOHÓTA“ Vstupné: 150,- Kč
Prodej a předprodej vstupenek v
krajské kolo
pokladně kina METRO.
soutěže dětí ZŠ ve zpěvu lidových písní (postup do
celostátního finále ve Velkých Losinách)

Mìstské divadlo

Komenského 16, PV
pá
so
pá
so

17.4.
18.4.
24.4.
25.4.

DJ Mirek Karásek
DJ Otto Šabart
DJ Martin Čapka
DJ Jirka Mareš

Turné po vyprodaných divadlech ukončí
Chinaski v Prostějově
Městské divadlo v Prostějově se ve
čtvrtek 30. dubna ve 20 hodin
stane místem, kde skupina Chinaski ukončí své jarní turné Autopohádky Tour 09, které odstartovalo
před vyprodaným divadlem v Ústí
nad Labem 2. března.
Dalšími zastávkami oblíbené kapely
jsou například divadla v Jablonci nad
Nisou, Ostravě, Plzni, Brně a jiných
městech. „Jsme rádi, že se nám podařilo zařadit mezi pořadatele této
šňůry koncertů. Před rokem nám
stejná produkční agentura zprostředkovala koncert po divadlech skupiny
Kryštof s Richardem Krajčem, který
měl úžasnou atmosféru,“prohlásila
ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná. Kapela
návštěvníkům připravila pokračování projektu Autopohádky, s nímž
české země objížděla před čtyřmi
lety. Tyto koncerty, koncipované pro
návštěvu celé rodiny, vynikají neopakovatelnou atmosférou. Autopohádky jsou půvabné svou slovesností a
hravostí, okořeněné sympatickými
písničkami kapely, která se u toho
velmi dobře baví. Během večera

zazní v podání kapely pohádka o
Plivníkovi. Jako skvělý vypravěč a
herec zde vyniká především zpěvák
Michal Malátný. Převážná část textů
pochází z pera Pavla Grohmana,
který s celým nápadem přišel, nalezl
v něm textařské rozptýlení, ale bohužel také poslední tvůrčí příležitost.
Jeho život loni v létě předčasně ukončila tragická nehoda na motocyklu.
Šňůry koncertů se účastní i nový
bubeník kapely Ota Petřina, který
nahradil právě Grohmana. Chinaski
patří k nejúspěšnějším tuzemským
kapelám. Nahráli řadu hitů jako 1.
signální, Klára, Tabáček či Vakuum.
Kapela prorazila s druhým albem
Dlouhej Kouř z roku 1997. Vydala
sedm řadových alb, poslední má
název 07. V loňském roce vyšel na
CD a DVD úspěšný koncertní záznam Když Chinaski, tak naživo.Na
letošním vyhlášení ankety Deska
roku kapela získala ocenění jako
legálně nejstahovanější interpret na
internetu; Michal Malátný zvítězil
jako zpěvák v šestém ročníku hudebních cen televize Óčko, kde se Chinaski stali skupinou roku.
-eze-
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Galerie S

E. Husserla 1, PV

OD 9. BŘEZNA DO KONCE DUBNA
Galerie S, SOU obchodní, Edmunda
Husserla 1, Prostějov, pořádá výstavu
mladých autorů: “Obrazy Davida Bartoše a Marka Štefka v termínu od 9.
března do konce dubna. K prohlídce
srdečně zvou organizátoři i autoři.
Možnost návštěvy výstavy denně (mimo
so, ne) od 8.00 do 15.30 hod, jiný čas lze
domluvit na telefonním čísle 582 351
977.

Muzeum Prostějovska
nám. T.G.M. 2, PV

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

KK Duha

Školní 4, PV

OD PONDĚLÍ 6. DUBNA
Grafika HOLLARU I.
Vernisáž výstavy 6.4.2009 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.

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV
GALERIE 2002 - grafika
- Pořádá internetová prodejní galerie

KRISTIÁN KODET
GRAFIKA
VERNISÁŽ SE KONÁ
VE ČTVRTEK 2. DUBNA
V 17.00 HODIN
VÝSTAVA POTRVÁ DO 2.5.
OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12
TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761
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AKCE V KNIHOVNĚ V DUBNU
* Poradna pro spotřebitele – ve
čtvrtek 2. dubna 2009 v době
od 14.00 do 16.00 hod. Vám pracovnice ze Sdružení obrany spotřebitelů pomůže řešit Vaše spotřebitelské problémy. (Poradna pro
spotřebitele se koná pravidelně,
každý první čtvrtek v měsíci ve
studovně v přízemí budovy.)
* „Noc s Andersenem“ – nezapomenutelná noc v knihovně!!! –
akce pro děti, která se bude konat
v pátek 3. dubna 2009 na dětském
oddělení knihovny.
* Exkurze do „Knihovny roku
2008“ v Pavlovicích u Přerova –
akci určenou pro dobrovolné knihovníky obecních knihoven na
Prostějovsku pořádá úsek regionálních funkcí MěK Prostějov ve
spolupráci s Kulturním klubem
Určice v úterý 21. dubna 2009.
* Kniha mého srdce – Česká
televize připravila ve spolupráci s
Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a
knihovnami ČR pořad "Kniha

mého srdce". Od 4. dubna budeme
spolu s Jaroslavem Duškem, který
se stal tváří této akce, volit nejmilejší knihu českého národa. Bude
to Švejk? Nebo snad Harry Potter? Rozhodnout můžete i Vy!
* Hlasovat můžete od 4. do 19.
dubna 2009 prostřednictvím
kuponů, které obdržíte a vyplněné odevzdáte v naší knihovně.
Hlasovat můžete také na internetových stránkách
www.knihasrdce.cz.

Sportcentrum - DDM Prostějov
pořádá pro děti mládež a rodiče s dětmi
RELAXAČNÍ TÁBOR U MOŘE CHORVATSKO
- Biograd na Moru 24.6. - 2.7.2009
Ubytování: apartmánová vila, 2 - 4 lůžkové pokoje. Strava: plná
penze. Doprava: autobusem. Pedagogický dozor a program pro ději
je zajištěn. Cena: 5.600,Informace: J. Zatloukal 582 332 297,
e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz
Mgr. T. Zajíčková 582 332 296,
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Sportcentrum - DDM Prostějov ve spolupráci
s HELIOS Mostkovice o.s. pořádají pro děti od 7 let
HIPOREHABILITAČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: po dobu celých letních prázdnin, vždy týdenní kurz. Program: 8.30 až 11.30 v Mostkovicích. Cena: za 7 denní tábor 2.100,Informace: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296,
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Sportcentrum - DDM Prostějov pořádá pro děti letní tábor
LÉTO V BRADAVICÍCH - prázdninová škola čar a kouzel
Termín: I. turnus: 5. - 10.7.2009
(děti 7 - 11 let)
II. turnus: 12. - 17.7.2009
(děti 10 - 14 let)
Místo: Českomoravská vysočina RS Drak
Ubytování: chatky, strava 5x denně
Cena: 2.100,-Kč nutná záloha do 28.2.2009 - 1.000,-Kč
Informace: Bc. M. Koudelková, 582 344 125

ZPRÁVY Z ICM
Informační centrum pro mládež
Prostějov při Cyrilometodějském
gymnáziu pořádá v pátek 3. dubna
2009 již třetí Noc s Andersenem.
Program je určen pro děti do 12
let, bude na ně čekat večer plný
her, knížek, soutěží a zábavy, spojený s přespáním v budově Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.
Zajímá Vás dobrovolnictví? Chcete se stát dobrovolníkem u nás
nebo v zahraničí? Přijďte ve středu
29. 4. 2009 ve 12:30 hod. do klubu
OÁZA a setkejte se se zkušenými
dobrovolníky z Čech i ze zahraničí, kteří se s Vámi podělí o své
zážitky z dobrovolnických projektů. Získáte více informací o workcampech, Evropské dobrovolné
službě i o dlouhodobých dobrovolnických projektech po celém
světě. Chcete-li se zúčastnit, je
nutné se předem přihlásit. Přihlášky zasílejte na e-mail: franziska@cmg.prostejov.cz, a to do 22.
dubna. Další informace najdete
na www.icmprostejov.cz nebo
www.inexsda.cz.
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci únoru

tel. 582 344 130

2. 4. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „HVĚZDY A MY“.
Čerstvý laureát ceny Littera Astronomica se zamyslí nad otázkami
vztahu lidí ke hvězdám, konkrétně se bude zabývat otázkami proč
se nám Hvězdy tak líbí, zda je žádoucí vnímat hvězdy všemi smysly a k čemu nám vlastně hvězdy jsou. Přednáší: Doc. RNDr.
Zdeněk Mikulášek, CSc. (1947), vysokoškolský učitel - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno, telefon: 549 495 880; 532 146
224, fax: 541 211 214, e-mail: mikulas@ics muni cz. Část oblasti
vědecko výzkumné činnosti: Výzkum chemicky pekuliárních hvězd; Výzkum proměnných hvězd; Studium optických vlastností zemské atmosféry - astroklima; Didaktika
výuky astrofyziky a astronomie; Řešitel doktorského projektu "Fyzika hvězd, hvězdných
soustav a vesmíru" (2003-7); Člen řešitelského týmu projektu "Okolohvězdné obálky horkých hvězd" (2004-6); Člen řešitelského týmu projektu "Fotometrický výzkum zákrytových dvojhvězd" (2004-6). Klarinetista a vedoucí skupiny dřev Symfonického orchestru
železničářů (od 1967 do 2004). Zakladatel a umělecký vedoucí souboru
"Komorní dechová harmonie Brno" (od 1994). Vstupné 20 Kč.

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před
koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dva dospělé a děti 20 Kč.

27. 4. – 3. 5. ASTRONOMICKÝ TÝDEN KE DNI ZEMĚ!
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena
od pondělí do čtvrtku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum
pořadů, včetně pohádek pro děti,
každé odpoledne v 15. 00 hodin pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání
pozorování je bezmračná obloha.
každý večer ve 20. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy s úvodní prezentací atraktivních družicových snímků nazvanou Krásy naší Země. Nutnou podmínkou
pro konání pozorování je bezmračná obloha.
v pátek a v sobotu od 20. 30 hodin na pozorovatelské praktikum pro členy klubu
GEMINI. Nutnou podmínkou pro konání praktika je bezmračná obloha.
v neděli od 14. 00 hodin soutěž pro děti

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16. 30 hodin. Dubnová setkání
budou věnována kosmonautice. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním Slunce.
Pololetní klubový poplatek 100 Kč
XXXVIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 11 - 20 let, koho láká
poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů z
astronomie. Termíny setkání členů klubu: 16., 23. a 30. 4. v 16. 30 hodin teoretické lekce
v přednáškovém sále, 1. a 2. 5. ve 21. 30 hodin pozorovatelské praktikum u dalekohledů,
2. 4. v 18. 00 hodin přednáška. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se
předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém
ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15. 00 do 16. 00 hodin. 19. 4. přechází Slunce ze
znamení Berana do znamení Býka.
VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY
se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 2. 4. – večerní přednáška) od 20. 30 do
21. 30 hodin.

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.

27. – 30. 4. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE I KAŽDOU DUBNOVOU
STŘEDU V 15. 30 HODIN, POHÁDKA O SLUNÍČKU
Hvězdář Dominik vypráví Klárce a Davidovi o vzniku Slunce a planet, o Zemi a životě
na této planetě. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.
V PÁTEK 1. KVĚTNA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Hvězdárna v 11. 00, 13. 00, 14. 00 a v 15. 00 hodin nabídne exkurzi k dalekohledům,
výstavám a do přednáškového sálu. Za bezmračné oblohy bude také nabídnuto pozorování Slunce. Vstup zdarma.
3. 5. VE 14. 00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9
„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – SLUNCE
Soutěži bude předcházet povídání o naší hvězdě, o Slunci. Děti si prohlédnou fotografie a
tellurium. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.

4. DÍL SERIÁLU O SOUHVĚZDÍ: RAK (CANCER, CNC)
Souhvězdí Raka na obloze příliš neupoutá. Je to totiž nejméně výrazné a nejchudší zvířetníkové souhvězdí vůbec. Na
večerní obloze je ho možné spatřit nejlépe na přelomu astronomické zimy a jara
a jste-li obyvateli města, pak je pro jeho
vyhledání vhodné doporučit procházku
mimo osvětlené město.
Žila byla kdysi v bažinách u města Lerny
devítihlavá hydra, která pustošila celé okolí.
Shodou okolností se právě v tu dobu potřeboval mykénský král Eurystheus šikovně a
navždy zbavit jednoho siláka jménem Hérakles (Herkules). Ten se dal na radu delfské
věštkyně Pýthie právě do jeho služeb. Když
ale Hérakles lehce zabil strašlivého lva (nejprve ho omráčil dobře mířenou ranou kyjem
a pak už jen uškrtil a vlastnoručně přinesl
svému králi), dalšího sužovatele onoho
kraje, dostal král z jeho síly takový strach, že
se rozhodl se ho zbavit. A jak si to jen mocní
mohou dovolit, poslal siláka zabít zmíněnou
hydru. Hérakles tušil, že devítihlavá hydra,
dokonce s jednou hlavou nesmrtelnou, bude
jiný šálek čaje než nějaký lev. A tak si kromě
osvědčeného kyje vzal na pomoc pastýře
Ioláose. A dobře udělal. Naopak zase hydře
nabídl k boji svá ostrá klepeta obrovský krab
(rak). Rozpoutal se nevídaný boj. Když totiž
Hérakles příšeře urazil kyjem některou
hlavu, hned jí narostly dvě další. To Ioláos
hydře hlavy upaloval hořícím stromem.

Věděl dobře co dělá. Zatímco uražené nebo
useknuté hlavy dorůstaly, upálená hlava
dorůst nemohla! Když se krab zakousl do
Héraklovy nohy, byl tu opět Ioláos, který
kraba usmrtil šípem. Když se zvědavá
hydra za svým spolubojovníkem nesmrtelnou hlavou ohlédla byla to poslední chyba v
jejím životě. V tu chvíli jí nejdůležitější
hlavu obrovským kamenem zavalil Hérakles. Nakonec Hérakles ještě ke všemu
rozšlápl kraba a bylo po boji. A tak krab,
přestože chtěl hydře pomoci, způsobil vlastně její smrt. Bohyně Héra, která snad nebyla na statné chlapy a nadržovala všem
Héraklovým nepřátelům, raka i hydru za
jejich statečnost a oddanost umístila na
oblohu. Staří Chaldejci nazývali toto souhvězdí Bránou lidí, kterou duše sestupují na
Zemi, aby přijaly lidské tělo. Indiáni na
Yukatánu zase věřili, že ocitne-li se Slunce v
tomto souhvězdí (letos od 21. června do 22.
července), sestupuje v podobě ohnivého
ptáka k Zemi a přijímá oběti na oltáři.
Souhvězdí Raka je na obloze ve tvaru převráceného písmene „Y“, které leží jednou
polovinou nad severní a druhou nad jižní
polokoulí. Právě v polovině, na ekliptice,
leží hvězda Asellus Australis, trochu
severněji Asellus Borealis. Latinské názvy
těchto hvězd se překládají jako „Oslík jižní“
a „Oslík severní“. Za dobrých pozorovacích
podmínek spatříte pouhýma očima mezi

nimi mlhavou skvrnku, hvězdokupu M 44
Praesepe (jesle, krmítko, žlab) neboli Jesličky (viz fotografie), ze které se oslíci krmí.
Pro milovníky angličtiny: anglický název
této hvězdokupy zní Beehive (úl, včelín).
Jako první ji rozlišil dalekohledem Galileo

Galilei, ale známa je již z Hipparchova katalogu ze 2. století před n. l. Tato otevřená
hvězdokupa leží ve vzdálenosti 590 světelných roků. Dvě stovky hvězd tvořících tuto
hvězdokupu jsou asi 300 miliónů let staré.
Jiří Prudký
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Dne 5. března 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy
města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:
Martin Král,
Edita Vašková,
Denis Mašlaň,
Anna Šanderová,
Natálie Bacová,
Leona Tichá,
Kristýna Dvořáková,
Patrik Kalabis,
Benedikt Mai,
Tobias Toman,
Tomáš Špaček,
Marek Čech,
Milan Němec,
Kateřina Taršinská,
Vendula Hudcová,

Amélie Škopová,
Matyáš Poulík,
Anissa Chatbouri,
Anna Marie Adamcová,
Natálie Petýrková,
Marek Pohanka,
Anita Dokoupilová,
Nikol Martynov,
Dominik Černý,
Martin Brančík,
Alex Derka,
Michaela Hrubá,
Ondřej Cetkovský,
Jan Matějíček.

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

Mimi-klub - kurzy pro nastávající a čerstvé maminky
s dětmi do 1 roku

Něžná náruč rodičů
úterý 14.4. a 28.4. 12.30-15.30
Na kurz je potřeba přihlásit se předem v MC.

Kreativní večer pro dospělé
Jarní pletení z papíru
úterý 7. 4. od 18.00
MC Dvořákova, přihlášky v MC

Učíme se mluvit - beseda s logopedem
MC sídl. Dvobody v úterý 7.4. od 10 hodin,
MC Dvořákova ve čtvrtek 9.4. od 10 hodin

Čarodějnický víceboj- dopoledne pro malé
i větší čaroděje
Čarodějnické úbory vítány!
středa 29.4. od 9.30 na zahradě MC Dvořákova
(MC sídl. Svobody je v tento den uzavřeno)

Hopsánky a zpívánky s miminky
13.00-14.00 a čtvrtek 11.00-12.00
je potřeba telef. nebo e-mailem týden dopředu objednat

Klub dvojčat - činnost klubu pozastavena
Hledáme aktivní rodiče dvojčat pro vedení klubu dvojčat a vícerčat!

kurz Respektovat a být respektován
pro přihlášené
akreditovaný kurz výchovných a komunikačních postupů pro rodiče
i pedagogy,
15.4., 22.4., 4.5. a 13.5. 16.00-19.15. v MC sídl. Svobody

Zahájení dopoledních i odpoledních kroužků
pro děti i dospělé na duben-červen 3.4.
(angličtina, němčina a výuka práce na PC pro rodiče s hlídáním dětí,
Cipískova školička, Barevné tvoření, Hudebně - pohybový kroužek a
Hrátky s pohádkou pro děti od 2,5 do 6 let)

PRVNÍ OBČÁNEK MĚSTA
PROSTĚJOVA OBDAROVÁN
V pondělí 23. února 2009 předal starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař
dárky prvnímu letošnímu občánkovi Prostějova. Tím je Jakub Navrátil,
který se narodil 3. ledna v prostějovské nemocnici. Jeho maminka Michaela obdržela od města pro svého synka zlatý přívěsek, finanční hotovost a
kytici.
-red-

Společenský dům Eden
NEDĚLE 26. DUBNA
14:00 – 17:00 KORÁLKOVÁNÍ
Kurz navlékání korálek. Kurzovné 350,- Kč, závazné

Dům služeb Vrahovická 83

přihlášky na www.freedance.cz, e-mailem na agenturamusak@gmail.com nebo natelefonním čísle 608
421 853
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VZDĚLÁVACÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE - NÁRODNÍ DŮM
SOBOTA 4. DUBNA
19.00 ORANŽOVÝ EXPRES
Country ples. Zve senátorka Božena Sekaninová

Seznámení s tai-či Setkání se Z. Němcovou,
cvičitelkou tai-či a jógy
přednáškový sál

v měsíci březnu své jubileum oslavili:

prostory ND

ČTVRTEK 16. DUBNA
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ

STŘEDA 29. DUBNA
14.00 SONS
Schůze

přednáškový sál

VZDĚLÁVACÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
- KULTURNÍ KLUB DUHA
NEDĚLE 5. DUBNA
15.00-21.30 TANEČNÍ KURZY
SOBOTA 11. DUBNA
9.00-17.00
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
PLASTIKOVÝCH
MODELÁŘŮ

půl lžičky citronátu.. Vše vař v kamenném kuthanu na
mírném ohni ve vodě půl hodiny až do zhoustnutí.
Nech odstát a používej jako lektvar při úporném
dráždivém kašli. Ale vážně… Váš kašel může mít 100
+1 příčinu. Bezvýznamnou, ale i zrádnou. A jak na něj
vyzrát, to poradí MuDr.Romana Ivánková.
Vstupné: Pololetní průkazka: 75,- Kč
(bez pololetní průkazky): 30,-Kč.

NEDĚLE 12. DUBNA
15.00-21.30 TANEČNÍ KURZY

NEDĚLE 19. DUBNA
15.00-21.30
TANEČNÍ KURZY

Pořádá TS Dany Hubené

Pořádá TS Dany Hubené

Pořádá TS Dany Hubené

ÚTERÝ 14. DUBNA
9.30
DOTEKY MÓDY
neveřejné kolo SPŠO

ČTVRTEK 16. DUBNA
9.30
AKADEMIE TŘETÍHO
VĚKU - KAŠEL? JÁ VÍM!
Vezmi dva žejdlíky vody, posekej dva a půl libry
cukru z homole, dvacet zelených borových šišek a

ÚTERÝ 21. DUBNA
14.00-16.00
SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI V ČR
Základní organizace Prostějov – členská schůze

NEDĚLE 26. DUBNA
15.00-21.30
TANEČNÍ KURZY
Pořádá TS Dany Hubené

Tetín 1, Prostějov, tel. 582 360 295

nabízí všem zájemcům
příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
Termín
7.4.2009
úterý

Hod.
14.00

Tématické zaměření setkání
Lektor
VIA BRUNENSIS.
Mgr. P. Moš
Pamětihodnosti,
Muzeum PV
archeolog.naleziště…
na cestě z Prostějova do Brna.

14.4.2009
úterý

14.00

Setkání s Halinou.
Úryvky z tvorby H. Pawlovské.

21.4.2009
úterý

14.00

Energie Yang a Yin.

28.4.2009
úterý

14.00

Blahopřejeme

Pí. Grumlíková
Pí. Zikmundová

J. Krejčí
Hudba a její působení na lidský
organizmus.
J. Krejčí

Přednášky i besedy se konají ve II. patře OS LIPKA,
Tetín č. 1, Prostějov.
Kapacita omezena.
Vstupné: 20,- Kč

Josef Vőrős, Prostějov – Vrahovice, Ing.
František Sekanina, Prostějov – Domamyslice, Evženie Augustinová, Prostějov,
Josef Jančík, Prostějov – Krasice, Marie Rybičková,
Prostějov, Jaroslav Skopal, Prostějov – Vrahovice,
Bořivoj Loubal, Prostějov, Bohuslava Srovnalová,
Prostějov, Miloš Frehar, Prostějov, Stanislav Horák,
Prostějov, Miroslav Gromus, Prostějov, Vojtěch
Zatloukal, Prostějov, Jiřina Kϋhrová, Prostějov, Miroslava Teprtová, Prostějov.

70

Markéta Hrudová, Prostějov, Věra Zárychtová, Prostějov, Jiřina Berková, Prostějov
– Žešov, Eva Entnerová, Prostějov, Josef
Chládek, Prostějov – Čechovice, Leo
Čečman, Prostějov, Drahoň Zahradníček, Prostějov,
Milan Hošek, Prostějov – Vrahovice, Josef Janda, Prostějov, Vincenc Kolář, Prostějov – Vrahovice, Rudolf
Heger, Prostějov, Věra Navrátilová, Prostějov, František Korkeš, Prostějov, Květoslava Ležáková, Prostějov, Jiřina Tománková, Prostějov, Alois Svozilík, Prostějov, Jiřina Nevrlíková, Prostějov, Rudolf Chytil, Prostějov, Eva Švubová, Prostějov – Krasice, Helga Spurná, Prostějov.

75

Ing. Albín Zbraněk, Prostějov, Ludmila
Trnečková, Prostějov, Jan Kolomazník,
Prostějov, Ladislav Začal, Prostějov,
Růžena Ježková, Prostějov, František Kubíček, Prostějov, Josef Sekanina, Prostějov, Jarmila Svobodová, Prostějov, Naděžda Vojtková, Prostějov – Domamyslice, Ema Greplová, Prostějov, Vojtěch Celý, Prostějov – Vrahovice, Marie Valášková, Prostějov, Josef
Vysloužil, Prostějov, Josef Navrátil, Prostějov, Jiří
Koutný, Prostějov – Krasice

80

Ludmila Zápařková, Prostějov, Marie Kadlecová, Prostějov, Karel Vejrosta, Prostějov, Vojtěška Zapletalová, Prostějov, Hedvika Křivánková, Prostějov, Josef Provaz,
Prostějov, Ing. Miloslav Seitler, Prostějov, Vlastimil
Zachar, Prostějov, Zdeňka Ježková, Prostějov, Vlasta
Řehulková, Prostějov, Josef Cetkovský, Prostějov,
Marie Začalová, Prostějov, Jaroslav Janků, Prostějov.

85

90
94
96

Jiřina Smejkalová, Prostějov, Arnošt Čížek,
Prostějov.
František Petrásek, Prostějov.

Zdeňka Zapletalová, Prostějov.
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PŘEDSTAVUJEME DIVADLO POINT PROSTĚJOV
Pod názvem Divadlo Point při Gymnáziu
J.Wolkera v Prostějově působí od roku 2005,
kdy získalo vlastní prostor. To už jeho zakladatelé Aleš Procházka a Miroslav Ondra měli
za sebou tři úspěšné autorské muzikály (VIA
CRUCIS – KŘIŽÁCI; ČAJZNI ŠKVÁRU,
OLIVERE! A PIKY PIKY NA HLAVU).
Později se tvůrčí tým rozrostl o Vítězslava
Lužného a Jakuba Hyndricha.
Divadlo Point se nevěnuje pouze studiovému
divadlu, ale funguje i jako multižánrový prostor pro hudebníky, výtvarníky, tanečníky
nebo mladé literáty.
ČINOHERNÍ PŘEDSTAVENÍ
STUDNA SVĚTCŮ
J.M.Syngea byla první neautorskou inscenací nového souboru. Respektování autora a
živá kapela hrající irskou lidovou hudbu
přispěly k velké popularitě tohoto představení.
OSTROV POKLADŮ
patří mezi další úspěšné inscenace (dramatizace románu R.L.Stevensona A.Procházka,
režie M.Ondra) a získala několik ocenění na
přehlídce Valašské křoví ve Slavičíně, postup
na přehlídku celostátní přehlídku Popelka
Rakovník (cena za nejlepší herecký výkon).
ŠVÉDSKÝ STŮL
D.Drábka, režijní debut J.Hyndricha.
Ocenění za nejlepší herecký výkon pro V.
Stojana na přehlídce Valašské křoví ve
Slavičíně.
STRAKONICKÝ DUDÁK
aneb O NAPLNĚNÉM SNU
je českou klasikou J.K.Tyla. V podání souboru nepůsobí pro současného diváka archaic-

ky a její popularita to jen potvrzuje. (Režie
A.Procházka)
PLÁN R
je inspirován slavným filmem Dr.Divnoláska
a zavádí nás do doby studené války.
(Dramatizace J.Hyndrich a L.Jorníčková,
režie J.Hyndrich)
Na prknech Divadla Point vystupují i hosté
jako například HaDivadlo Brno, BuranTeatr
Brno, Divadlo Tramtárie Olomouc aj.
Hudební uskupení Létající rabín, Zion
Squad, Green Smatroll, Quattro Formaggi a
další.
Divadlo Point spolupořádá přehlídky Zámek
Pointu (přehlídka talentů studentského divadla, hudby, filmu a výtvarného umění),
PlumLOVE, Prostějovské Majáles.
Účastní se festivalů Wolkrův Prostějov,
MedArt, Aplaus, Popelka Rakovník,
Valašské křoví, Kopřivnická bedna aj.
Divadelníci z Divadla Point také organizují
již čtvrtým rokem spolu Gymnáziem
J.Wolkera filmový, divadelní, hudební, taneční a výtvarný tábor v Sobotíně.

Vpravo snímek z inscenace Švédský stůl, vlevo záběr z první hry Divadla
Point Studna světců

ROMA VICTOR – ŘÍMŠTÍ GLADIÁTOŘI Z NEDALEKÉ LITOVLE
Asi začnu sám sebou. Mé jméno je Petr
Berka alias Petronivs Termitvs Crassvs a
toto uskupení, jehož jsem zakladatelem,
vedu. Fungujeme již tři roky pod celý m
názvem SHS ROMA VICTOR LEGIO
XIII o.s.
Zajímal jsem se o historický šerm už dávno,
ale nikdy jsem neměl možnost více se "projevit". Až jednou mě oslovil bývalý ředitel
Městského klubu v Litovli, abych založil
místní skupinu historického šermu. V okolí
totiž žádná taková skupina nebyla a pro různé
kulturní akce musel klub zvát šermíře z daleka.
Tak jsem se dohodl nejdříve s bratrem Ivou
alias Ivlivs Enciclopedicvs Magnvs, protože
i on je velkým milovníkem historie. A hlavně
historie Říma je to, co nás „dostalo“, proto
padla volba na téma římských legií. Na
území Moravy jsme jedinou skupinou svého
druhu, další taková skupina, se kterou spolupracujeme, existuje v Praze.
Je pravdou, že jsme museli přelouskat několik naučných knih a slovníků, abychom tuto
historii, tuto dobu mohli věrně zpodobnit
lidem při našich vystoupení, kdy předvádíme
výcvik legionáře, vysvětlíme, čím bojovali,
co měl na sobě ten voják či onen důstojník,
jak se vojáci bavili, či jak se v Římě vybíraly
daně.
Přestože Římané uvyklí teplému jižnímu
podnebí došli až do Anglie, nikdy netrpěli
zimou, natož aby měli omrzliny. Potvrdili to
i archeologické nálezy. V dopisech na opracované kůře stromů se vojáci svěřovali se

zážitky a také na ně psali pokyny jako napří- Kladkách a firmě Summit - Ščučka, cukrár- nášům, kteří též přihodili koruny na to, abyklad: pošli dva páry ponožek. Ty byly z pravé na-lahůdky Hejný. Můj dík patří i skvělým chom stále mohli fungovat a těšit skvělé pubvlny a dokázaly ochránit před zimou.
kamarádům a soukromým dárcům, či mece- likum!
Petr Berka
Zpět ale k naší skupině – na začátku byl pro
nás pochopitelně problémem i nedostatek
sponzorů a tudíž peněz na realizaci, dále pak
shánění řemeslníků, kteří by dokázali vytvořit kopie výstroje a výzbroje legionáře.
Nakonec jsme našli vyučeného platnéře,
který vyrábí zbroje pro divadla a filmové
štáby. Některé věci, třeba přilby, ale objednáváme z Německa a něco až z Indie, kde
působí firma, která se specializuje na výrobu
historických napodobenin pro filmový průmysl.
Již v roce 2006 jsme absolvovali 14 vystoupení, což si myslím, že je hned v prvním roce
působení naší skupiny celkem úspěch. Teď,
když teprve naše sezóna začíná, už se nám
nabídky začínají hromadit. Seznam vystoupení si lidé mohou přečíst na našich webových stránkách www.romavictor.cz. Tento
rok bychom měli navštívit také Itálii a
Polsko. Někteří naši členové figurovali
dokonce jako komparzisté ve filmu Johanka
z Arku a Bathory.
No a kam bychom chtěli diváky pozvat?
Každopádně se přijeďte podívat na velkou
bitvu, kde se římská armáda střetne s proradnými Galy, a to v Letovicích, skanzen ISARNO dne 15.8.2009. Jinak Vás pochopitelně
zveme do Prostějova 1. 5. 2009!
V závěru představení naší skupiny bych chtěl
také poděkovat všem sponzorům jako je
pivovar Litovel, restaurace u Římana v
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I prostějovští dobrovolní hasiči
pomáhají v Prostějově a okolí
Nejenom profesionální hasiči z Prostějova, ale i jejich dobrovolní kolegové,
pomáhali v roce 2008 občanům města
Prostějova a jeho okolí. Jak vyplynulo
ze statistik loňského roku, jednotka
dobrovolných hasičů města Prostějova
zasahovala u desítek událostí. „V roce
2008 jich bylo celkem 90, převážně na
území města Prostějova. Jedná se o nárůst výjezdů oproti roku 2007 o více jak
čtyřicet,“ říká velitel prostějovských
dobrovolných hasičů Miroslav Lezna.
„Protože výjezdů, zejména v letním
období, bylo hodně a trošku se už projevovala únava, požádali jsme město
Prostějov o navýšení našeho početního
stavu o 4 výjezdové hasiče a jsem rád,
že nám zastupitelstvo vyhovělo. Proto
má teď naše jednotka celkem 50 hasičů,
kteří mohou jezdit k zásahům. Jednotku tvoří několik družstev v jednotlivých
okrajových částech města. Nejvíce hasičů slouží v četě ve Vrahovicích, celkem
17, z toho je 15 v režimu pohotovostí
tak, aby do 5 minut od vyhlášení poplachu vyjelo minimálně jedno družstvo
se čtyřmi muži. V dalších družstvech
máme po devíti hasičích, konkrétně v
Krasicích, Žešově a Domamyslicích a v
družstvu v Čechovicích je šest hasičů,“
doplnil velitel.

sahovali u 73 akcí. Nejvíce jsme kupodivu
vyjížděli k požárům, a to v 39 případech,
pak k technickým zásahům a vyjeli jsme
i ke třem planým poplachům. U požárů
se jednalo o malé i velké, zmínil bych například požár bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově v lednu, květnový požár
haly se slámou ve Štětovicích nebo požár
lesa v Alojzově“ vzpomíná velitel čety
ve Vrahovicích Miroslav Vantuch. „Vloni nás také trošku potrápila bouřka 25.
června, kdy jsme odstraňovali následky
prudkého větru a v jednom dni jsme měli
11 událostí. Hodně jsme také likvidovali
obtížný hmyz, hlavně v rodinných domech,“ přidal Vantuch.
Ani ostatní družstva nezahálela, a tak
například hasiči z Domamyslic několikrát zasahovali u požárů zemědělské-

ho odpadu nebo likvidovali popadané
stromy. Žešovští hasiči pomáhali při likvidaci požáru lesa v Alojzově, krasické
družstvo zase pomáhalo při likvidaci požáru lakovny nebo sušičky zemědělských
plodin.
Podpora města Prostějova
Město Prostějov si práce svých dobrovolných hasičů váží, důkazem toho
jsou nákupy moderní zásahové techniky a ochranných prostředků pro hasiče.
„V roce 2008 město zakoupilo například
plovoucí čerpadlo do Žešova, elektrocentrálu do Krasic, kalové čerpadlo do Čechovic nebo za přispění Olomouckého
kraje osvětlovací stožár pro zásahy v noci
na vrahovickou cisternu. Bohužel tato

Nejvíce výjezdů zaznamenali
hasiči z Vrahovic
Ti jsou určeni jako první k pomoci
profesionálním hasičům. „Opravdu jsme
měli vloni více výjezdů, celkem jsme za-

výbava je hodně drahá, a tak nakupujeme tyto prostředky postupně,“ potvrzuje
velitel Miroslav Lezna.
Podporu „svým“ dobrovolným hasičům vyjadřuje i starosta města Jan Tesař,
který společně s místostarostou Miroslavem Pišťákem navštěvuje jejich valné
hromady. „Jsme moc rádi, že máme kvalitní jednotku, která může kdykoliv vyjet pomoci. Práce dobrovolných hasičů
si nesmírně vážíme a v rámci možností
se ji snažíme podporovat. A to nejen jejich výjezdovou činnost, ale i třeba práci
s dětmi, která je na skvělé úrovni nebo
pořádání různých soutěží a kulturních
akcí.“ prohlásil starosta Tesař.
Že se vybavení i úroveň prostějovských
dobrovolných hasičů neustále zlepšuje, potvrdil i Vincent Jakubský, vedoucí
oddělení krizového řízení prostějovské
radnice, který má hasiče na starosti.
„Vloni jsme například uvedli do provozu
nový svolávací poplachový systém, který
umí posílat SMS zprávy a svolává hasiče
k zásahu. Ale nejen to, v případě živelných pohrom varuje například starosty
okolních obcí. Od letošního roku také
testujeme svolávací pagery, které by měly
hasičům v pohotovosti také pomáhat.
Jen vloni naši hasiči zasahovali u 33 zásahů úplně samostatně bez profesionálních kolegů, bylo to hlavně při vichřici
Emma,“ konstatoval Jakubský.
Všichni členové prostějovské zásahové
jednotky mají svoje civilní povolání a o
údržbu techniky nebo o výcvik se starají
ve svém volném čase, aby mohli být kdykoliv připraveni vyjet pomoci.
-red-

Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Z pohledu jednotek v působnosti HZS
Olomouckého kraje územního odboru
Prostějov patří jednotka SDH města Prostějova k nejlépe vybaveným jednotkám v
dané kategorii. Ke zvýšení akceschopnosti
jednotky v posledních letech přispělo zejména pořízení nové požární techniky a
obměna dýchací techniky pro četu Vrahovice. Akceschopnost jednotky zvýšilo i pořízení svolávacího systému Kanga+, který
je využíván i k informování členů krizového štábu a povodňové komise.
Současné technické vybavení a odborná
úroveň členů jednotky umožňuje zajistit kvalitní spolupráci s našimi jednotkami při provádění záchranných prací nejen na území města,
ale i v okolních obcích. Hasební obvod jednotky SDH Prostějov čítá přes 44 obcí. Přehled o
počtu
zásahů

25. března 2009

jednotky SDH Prostějov v roce 2008 uvádí
tabulka.
Členové jednotky se pravidelně účastní
odborné přípravy organizované hasičským
záchranným sborem.
Jednotka SDH Prostějov se zapojuje i do
programů, které jsou v rámci České republiky
považovány za pilotní. Jedná se především o
program „Využití jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí při plnění úkolů v oblasti ochrany
obyvatelstva“. Tento program vznikl v rámci

územního odboru Prostějov a jedna z prvních
jednotek, která se odborné přípravy účastnila,
byla jednotka SDH Prostějov. Na základě našich
zkušeností z tohoto programu byla zpracována
koncepce zapojení jednotek do plnění úkolů
ochrany obyvatelstva s celostátní působností.
Četa Vrahovice se jako jedna z prvních dobrovolných jednotek zúčastnila dalšího pilotního
projektu v oblasti speciálního výcviku hasičů
při požárech v uzavřených prostorech, který byl
zastřešen HZS Olomouckého kraje, územním

Družstvo/četa

Počet zásahů, včetně taktických
a prověřovacích cvičení

Vrahovice

76

Krasice

15

Domamyslice

11

Čechovice

1

Žešov

3

odborem Prostějov. (tento modrý odstavec dle
informace Ošlejška možno vypustit)
Při této příležitosti bych se rád zmínil i o
odborné přípravě krizového štábu města Prostějova. V posledních letech organizovalo město
Prostějov ve spolupráci s námi cvičení krizových štábů, např. Pohodlí 2007, Povodeň 2008 a
další. Způsob a aktivní zapojení všech členů krizového štábu, doplněný praktickými činnostmi
JSDH města, je v podmínkách České republiky
rovněž ojedinělý. Kvalita cvičení byla kladně
hodnocena i pracovníky MV –generálního ředitelství HZS ČR a odbornou veřejností.
Vážený pane starosto, rád bych prostřednictvím Vás poděkoval zastupitelům města
a vedení města za podporu při zajišťování
požární ochrany a přípravu na řešení mimořádných událostí.
Plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.,
ředitel územního odboru HZS
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Národní srovnávací zkoušky mohou maturanti
absolvovat na Gymnáziu Jiřího Wolkera!
Národní srovnávací zkoušky určené
studentům maturitních ročníků, kteří
míří na vysokou školu, mohou zájemci
složit i na Gymnáziu Jiřího Wolkera v
Prostějově.
„Naše škola je jedním z 28 akreditovaných
míst v celé České republice, jsme jediní v
okrese Prostějov a jedním z pouhých tří míst
v Olomouckém kraji, kde společnost SCIO
tyto zkoušky organizuje. Je to pro Gymnázium Jiřího Wolkera nejen otázka prestiže, ale

především výborná šance pro
studenty maturitních ročníků
v regionu absolvovat národní
srovnávací test v takřka domácím prostředí. Přitom o
zkoušky neustále roste zájem,
protože řada vysokých škol
podmiňuje přijetí právě absolvováním zmíněných testů.
Studenti mohou srovnávací
zkoušku složit i vícekrát a pro účely přijíma-

cího řízení na vysokou školu
pak použít test s nejlepším
výsledkem,“ vysvětlil zástupce ředitele GJW Mgr. Michal
Müller (na snímku).
Národní
srovnávací
zkoušky probíhají v České
republice až do konce května
roku letošního. „Následující
termíny Národních srovnávacích zkoušek jsou 4. duben, 1. a 30. kvě-

ten. Zájemci se mohou přihlásit k testům
ze základů společenských věd, anglického
a německého jazyka, obecných studijních
předpokladů, matematiky a přírodních
věd. Doporučuji všem uchazečům, aby si
prostudovali webové stránky společnosti SCIO www.scio.cz, kde jsou uvedeny
veškeré další podrobnosti ke srovnávacím
zkouškám včetně termínů a předmětů, ze
kterých je zkouška organizována,“ dodal
Müller.
-jg-

Kurz seniorů se podařil Učitelka šašek a bába?
Předáním certifikátů z rukou před- výkon vysloužily na závěr, ale už i
stavitelů města, konkrétně pánů mís- během vyučovacích hodin od svých
tostarostů Uchytila a Pišťáka a vedení frekventantů často slova chvály a
Střední zdravotnické školy Prostějov díků.
Ředitelka školy Ivana Hemerkoreprezentované ředitelkou Hemerkovou, skončila v prvním březnovém vá konstatovala, že celý projekt byl
týdnu na této škole druhá polovina mimořádně úspěšnou akcí, která
projektu SENIOR 2 s názvem „Odpo- prověřila jak kvality lektorů, tak i
vědným přístupem ke svému zdraví, k materiální vybavení školy, samozřejvitalitě a spokojenému stáří“, o kterém mě neopomněla dodat, že je stále co
jsme vás informovali a zvali na něj již zlepšovat. Dále vyjádřila přesvědčení,
na podzim v Radničních listech a kte- že kurzy tohoto typu budou pokračorý vzbudil v řadách prostějovských vat pro další zájemce z řad seniorské
veřejnosti, která o nabídce bude včas
seniorů velký zájem.
Jen pro připomenutí uvádíme, že se- informována a to i prostřednictvím
nioři se mohli dozvědět celkem v šede- našeho měsíčníku.
I představitelé města vyjádřili sposáti hodinách v sérii přednášek spoustu
důležitých informací o svém těle a jak kojenost s takovýmito aktivitami, které
si ho hýčkat a zdravě s ním nakládat a zpestřují a obohacují život seniorské vejako zpestření si změřit za pomoci žáků řejnosti, jejíž počet v posledních letech
třetího ročníku SZŠ všechny základní mimochodem velmi stoupá a jak vtipně
tělesné hodnoty, jako je krevní tlak, poznamenal místostarosta Pišťák, sám
cukr, cholesterol apod. Sestavit společ- se těší a doufá, že dostane možnost se
ně týdenní kuchařku zdravé výživy a ve tohoto kurzu v budoucnu účastnit,
druhé polovině i lehce potýrat své tělo neboť věk již na to má. Tato poznámpři relaxačních cvičeních a masážních ka vyprovokovala k reakci jeho kolegu
technikách a metodách, které napří- Uchytila, který poznamenal, že už kvůli
klad enrgetizovaly čakry, zacvičit si tzv. tomu, bude muset prostějovská radnice
„Pět Tibeťanů“ a absolvovat též výklad přiklepnout „zdravce“ na takovéto aktio reflexních tělních zónách, o umístění vity další peníze. Celý projekt byl totiž
čaker na lidském těle a jak lze všemi tě- realizován za finanční podpory města
Mgr. Martin Mokroš
mito cviky zlepšit fungování svého těla. Prostějova.
Každý z frekventantů dostal na začátku kurzu také
skriptum, sestavené společně lektorkami (obsah)
a vyučujícími výpočetní
techniky na škole (design a
technické provedení) a během kurzu pak byla vytištěna ona společná kuchařka
zdravé výživy, na které se
podíleli už i frekventanti.
Celý kurz vedly dvě vyučující odborných předmětů paní učitelky Veselá
a
Vychodilová,
které si za svůj Cvičit se dá skutečně v každém věku
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Ano, ale jen na jeden den. 2. března
se tak na RG a ZŠ města Prostějova vystrojily paní učitelky Jitka Kopecká a
Eva Kytnarová, aby tím podpořily projektový den „Masopust“.
Děti samozřejmě nezůstaly pozadu.
Přišly ve veselých kostýmech, se kterými
jim pomohli ochotní rodiče. Nechyběli
báby, šašci, smrtky i tradiční medvěd,
symbol plodnosti, který nesmí chybět v
žádném masopustním průvodu. Masky,
které procházely školou, si nesly i ostatkové právo, kterým jim byl Masopust
povolen. Při svém putování budovou
navštívily paní kuchařky a děti v 1. a 2.

ročnících. V připraveném programu zazpívaly pravé masopustní písničky, zatancovaly a společným přednesem publiku vysvětlily, co to masopust je a jak se
slaví. Ve třídě je čekalo pohoštění, které z
velké části napekly ochotné maminky a babičky. Hlavně koblihy, tradiční masopustní
pečivo, přišly dětem vhod. Na závěr masopustního putování všichni pohřbili basu.
Papírový koník, basa i ostatkové právo teď
budou čekat na oprášení celý rok. Všichni
se na příští masopust už těšíme a věříme,
že nejen touto akcí pomáháme vytvářet v
dětech vztah k národním tradicím.
Eva Kytnarová a Jitka Kopecká

Výuka angličtiny
Oblastní spolek ČČK Prostějov bude pořádat kurz anglického jazyka pro začátečníky se zaměřením na komunikaci v ošetřovatelství a první pomoc. Kurz bude
pro malou skupinu 6 - 8 osob se zkušeným lektorem ( pedagog z Univerzity Palackého z Olomouce ). Kurz bude probíhat v učebně na Milíčové 3, Prostějov. Cena za
1 hod / 1 osoba /75 Kč, platba hotově vždy na začátku hodiny.
První hodina 6. dubna pondělí od 10 do 11 hod, další hodiny každé pondělí ve stejný
čas ( jedna skupina ). Pro ty, kteří mohou odpoledne, proběhne první hodina ve čtvrtek
9. dubna od 15.15 do 16.15 hod a další hodiny každý čtvrtek ve stejný čas.
Rodinné prostředí.
V případě Vašeho zájmu, odpovězte e-mailem. Kontakt : Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, tel. : 582 342 580,
mobil : 723 005 411, www.cervenykrizprostejov.cz
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GAUDEAMUS o. p. s. se představuje

GAUDEAMUS o.p.s. je obecně prospěšná společnost při Gymnáziu Jiřího Wolkera, která vznikla v roce 1998.
Jejím cílem je mimo jiné podporovat
aktivity zřizovatelské školy.
V nadcházejícím období se tato činnost dotkne i příprav sto desátého výročí
založení Gymnázia Jiřího Wolkera.
,,Máme připravenou desítku projektů,

jejich realizaci chceme napomoci. Neodmyslitelně k nim patří projekty připomínající založení gymnázia. Ve spolupráci
s vedením školy a předmětovou komisí
českého jazyka a literatury podpoříme
literární činnost studentů a následné vydání literárních materiálů ke 110. narozeninám školy. Finančně se chceme podílet i na realizaci samotných oslav, které

proběhnou v říjnu 2009, “ říká ředitelka
společnosti GAUDEAMUS o.p.s., Ivana
Juráková. Další náplň práce společnosti
GAUDEAMUS o.p.s., tvoří pro ilustraci
organizační zajištění přednášek a seminářů v rámci projektu Osobnosti, kdy se
studenti setkávají s výraznými a zajímavými osobnostmi vědy, kultury či sportu.
„Nemůžeme
pochopitelně zapomenout na podporu studentského
divadla
POINT,
studentský Majáles
nebo
zahraniční
spolupráci,“ dodala
Juráková.

žeb, které poskytuje studentům prostějovských středních škol a především studentům Gymnázia Jiřího Wolkera. Bez
projektů společnosti si můžeme těžko
představit řadu aktivit školy v oblasti zájmové činnosti, sportu, ale i zkvalitnění
výuky,“ doplnil Ing. Michal Šmucr, ředitel školy.
-red-

„Společnost
G AU D E A M U S
o.p.s. za posledních
5 let asi 20x navýšila rozsah obecně
prospěšných slu-

Informace o prázdninovém provozu mateřských škol Prostějov
červenec - srpen 2009
(zákon 561/2004Sb., vyhlášky 14/2005Sb., 43/2006Sb., směrnice ke stanovení výše úplaty jednotlivých organizací)
• Všechny mateřské školy nejpozději od 30. dubna 2009 poskytnou rodičům oznámení o organizaci provozu
mateřské školy v měsících červenci a
srpnu dle místních podmínek (prázdninový provoz mateřských škol podle
rozpisu)
• Rodiče odevzdají vlastní písemnou žádost o umístění dítěte v době
prázdninového provozu
určených
mateřských škol, s přesnými údaji o
docházce, do 15. května 2009 na své
kmenové mateřské škole ( kam dítě
pravidelně dochází )
• Ředitelky (vedoucí učitelky) mateřských škol odevzdají písemné žádosti rodičů do 22. května 2009 na mateřské školy s prázdninovým provozem
• Ředitelky (vedoucí učitelky) připraví vlastní přihlášky na prázdninový provoz dle podmínek a potřeb své mateřské
školy, včetně složenek na stravné , které
předají zpět na všechny mateřské školy
nejpozději do 1.června 2009
• Ředitelky (vedoucí učitelky ) všech
mateřských škol obratem předají přihlášky se složenkami rodičům
• Rodiče odevzdají do 12.června
2009 vyplněné přihlášky na mateřské
školy s prázdninovým provozem (ne na
svoji kmenovou mateřskou školu)

25. března 2009

• První den nástupu dítěte do mateřské školy s prázdninovým provozem,
předloží doklad o zaplacení stravného (ústřižek složenky, výpis z účtu a
pod.), jinak jejich dítě nebude přijato.
• Výši úplaty za předškolní vzdělávání
(školné) si každá organizace vybere od
rodičů dle platné vyhlášky ( č.14 /2005
Sb., a 43/2006 Sb., ) a vlastní směrnice organizace zajišťující prázdninový provoz.
• Odhlašování dětí a změny v režimu docházky jsou plně v kompetenci
mateřských škol s prázdninovým provozem.
• Stanovené termíny pro předání
žádostí a přihlášek na mateřské školy
jsou závazné.
Organizace prázdninového provozu
mateřských škol Prostějov v době od
1.7. 2009 do 31.8. 2009
• 1.7. do 10.7. MŠ Šárka – pracoviště MŠ ul.Libušínka 18, tel. 582 344 835,
ŠJ při MŠ Libušínka, tel. 582 346 510
• 13.7. do 24.7. MŠ Šárka – pracoviště MŠ ul. Šárka 4a, tel. 582 351 664, ŠJ
při MŠ Smetanova, tel. 582 360 321.
• 27.7. do 7. 8 . MŠ Rumunská – pracoviště MŠ ul. Rumunská 23 tel. 582
345 924, ŠJ při MŠ Rumunská, tel. 582
345 924
• 10.8. do 21.8. ZŠ a MŠ Jana Železného – pracoviště MŠ Sídliště svobody
24/79, tel. 582 345 120

ŠJ při ZŠ a MŠ Jana Železného, Sídl.
svobody, tel. 582 302 435
• 24.8. do 31.8. MŠ Moravská
- pracoviště MŠ ul. Moravská 30,
tel.:582 335 057, ŠJ při ZŠ a MŠ Jana

Železného, Sídl. svobody, tel. 582 302
435
Vzhledem k omezeným kapacitám
mateřských škol mají přednost děti mateřských škol v Prostějově

Oblastní spolek ČČK Prostějov,
Milíčova 3, 796 01 Prostějov
Tel.: 582342580, mobil : 723005411, www.cervenykrizprostejov.cz
POŘÁDÁ
dne 20. dubna (pondělí)
a 25. dubna (sobota)
KONFERENCI
na téma: Čínská medicína, první pomoc
úpal, úžeh, omrzliny, gemmoterapie
Konference bude probíhat na OS ČČK
Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod do 13.15
je určena : pro všeobecnou zdravotní
sestru, porodní asistentku, zdravotního
laboranta, nutričního terapeuta, ortoptistu, zubního technika, dentálního hygienistu, farmaceutického asistenta, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany
veřejného zdraví a zdravotně sociálního
pracovníka
Akce bude ohodnocena nově dle
kreditního systému vyhlášky MZ ČR
č.321/2008 Sb. ( 4 kredity ).
Přednášející :

Ing. Lenka Černochová, ředitelka Oblastního spolku ČČK
Prostějov,
Miluše Pořísková, předsedkyně Oblastní výkonné rady OS
ČČK Prostějov – první pomoc u úpalu,
úžehu, omrzlin, poleptání a poranění
oka
Mariana Roškaninová, Ústí nad Orlicí ( zdravotní sestra – porodní asistentka )– Čínská medicína
Mgr. Jarmila Podhorná, Brodek u
Konice, firma Naděje - gemmoterapie
Svoji účast potvrďte e-mailem na :
lenka.cernochova@mybox.cz co nejdříve (uveďte jméno a datum narození)
Účastnický poplatek činí 190,-Kč/ 1
osoba, který bude uhrazen při prezenci.
Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou. Občerstvení zdarma.
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Životní podmínky 2009 – výběrové Vodárny již poslaly 1478 SMS zpráv
o haváriích a umístění cisteren
šetření v domácnostech
pro náhradní zásobování
Český statistický úřad organizuje potřebné pro hodnocení uvedených
v roce 2009 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice – SILC
2009 (Životní podmínky 2009), které
navazuje na předchozí ročníky tohoto
šetření. Smyslem šetření je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a
jejich životních podmínkách potřebné
pro usměrňování sociální politiky státu, její hodnocení, pro výzkumné účely
i mezinárodní srovnání v rámci EU.
Šetření se uskuteční na území celé
České republiky v cca 12 000 domácnostech, z nichž se 7686 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření probíhá v době od 21.
února do 10. května 2009 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Do šetření budou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje

cílů šetření.
Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá Samostatné
oddělení terénních zjišťování ČSÚ v
příslušném kraji, nebo služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě a podle zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na
zjišťování a procesu zpracování jsou
vázáni mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci
zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu
nebo je odkázali na pracovníka Odboru terénních zjišťování ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky
2009 paní Alice Smutnou tel.: 585 731
507.
-red-

Nové pohlednice
prostějovské radnice
Město Prostějov vydalo další drobný
propagační materiál, kterým je pohlednice formátu A5 s vyobrazením exteriéru i interiéru prostějovské radnice.
„Na pohlednici jsme zařadili snímky
nejatraktivnějších prostor naší radnice,
jako obřadní síň, zelený salonek nebo
salonek konferenční. Nechybí zde ani
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obraz autora projektu radnice – profesora Karla Hugo Kepky,“ popsala
vedoucí Odboru kancelář starosty Jaroslava Tatarkovičová.
Dvě tisícovky pohlednic jsou zájemcům k dispozici za cenu 6,-- Kč za kus
na informační službě městského úřadu.
-jg-

SMS zprávou se zaregistrovaní odběratelé dozvídají, kdy nepoteče voda
u nich doma nebo na adresách, které
je zajímají. Zde je příklad: Zákazník
může do systému SMS INFO přihlásit
svou adresu doma i na chatě, případně i adresu babičky, o kterou se stará.
Do systému se mohou samozřejmě
přihlásit i školy, úřady, podniky či
správci bytových jednotek, kteří se
tak aktuálně dozví o odstávce vody
a mohou tak rychle informovat své
klienty nebo zaměstnance. Zákazníci
si mohou nechat SMS zprávou zasílat
i aktuální ceny vodného a stočného
nebo provozní dobu zákaznických
center a zákaznické linky společnosti
MOVO 800 100 063.
Formou systému SMS INFO společnost v současné době informuje
cca 1930 zákazníků. "Vzhledem k velkému zájmu o tuto službu, společnost
MOVO přistoupila k rozšíření možností poskytování informací i pro
nevidomé občany, a to formou hla-

sových zpráv," uvádí Helena Koutná,
mluvčí MOVO. I dalším zájemcům
o tuto službu stačí pouze zaslat SMS
ve tvaru VEOLIA na telefonní číslo
720 001 112. Do druhého pracovního
dne se operátorka společnosti ozve
na telefonní číslo, z něhož byla zpráva odeslána a zákazníka zaregistruje.
Služba SMS INFO je zdarma.
Další možností získání informací o
odstávkách vody jsou webové stránky
společnosti. Na www.smv.cz v kapitole Aktuality, podkapitole havárie
vody se mohou zákazníci dozvědět,
jaký je stav aktuální havárie, a také
kde se nachází cisterny náhradního
zásobování. V podkapitole plánované
odstávky se zákazníci dozví o těchto odstávkách několik dní dopředu
a mohou se tak na ně připravit, například neplánovat si velké prádlo na
den, kdy proběhne odstávka vody.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
800 100 063

Vzdělávací středisko Caritas
- VOŠs Olomouc
Caritas - VOŠs Olomouc je významným vzdělavatelem v sociální práci s více než 400 studenty
v denním a dálkovém studiu. Po
celou dobu působení v oboru poskytuje vzdělávací služby také odborné veřejnosti.
Za tímto účelem bylo v roce 2002
zřízeno samostatné Vzdělávací středisko, které nabízí další vzdělávání
nejen profesionálům, kteří pracují v
sociálních službách, ale
i dobrovolníkům a zájemcům z
řad odborné veřejnosti. Svými aktivitami přispívá ke zvýšení kvality
sociálních služeb v ČR. Vzdělávací
akce zahrnují širokou škálu kurzů
a školení od jednodenních seminářů, přes několikadenní kurzy a
výcviky, až po dlouhodobé výukové
programy.
Po dobu jeho existence navštívilo realizované semináře více než
5 000 účastníků, čímž se svým
tematickým
zaměřením
stalo
nejvýraznějším
poskytovatelem
vzdělávání dané cílové skupiny
na území Moravy. Tento počet je

nejen doklad kvality realizovaných seminářů, ale také vizitkou
stálého zvyšování osobních kvalit
pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb jakožto
nezbytného standardu každodenní
práce s klienty. Hlavní současnou
snahou Vzdělávacího střediska je
vytvoření partnerského komunikačního prostoru mezi Vzdělávacím střediskem a poskytovateli a
zadavateli sociálních služeb. Tento vztah přímo v praxi reaguje na
poptávku po jednotlivých kurzech
a stejně tak nabízí nové trendy v
oblasti sociální práce a v příbuzných oborech (nezaměstnanost,
zavádění standardů, problematika
zadluženosti, kvalifikační kurzy
atd.). Více informací o Vzdělávacím středisku Caritas – VOŠs
Olomouc naleznete na webových
stránkách www.caritas-vos.cz.
Mgr. Jan Mochťák
(vedoucí Vzdělávacího
středisko Caritas – VOŠs
Olomouc)
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ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD UPOZORŇUJE:

SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍCI POZOR !!!
V KVĚTNU 2009 ZÁNIK OSVĚDČENÍ
Odbor obecní živnostenský úřad
MěÚ v Prostějově upozorňuje, že
dne 1.5.2009 končí platnost osvědčení, které obce vydaly samostatně hospodařícím rolníkům (tzv.
„SHR“) , podle zákona č. 105/1990
Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.
a zákona č. 455/1991 Sb. V současné
době je na Prostějovsku vydáno cca
2.000 osvědčení k SHR.

Na základě zákona č. 85/2004 Sb.,
účinného od 1.5.2004, došlo ke zrušení ustanovení zákona č. 105/1990 Sb. a
zákona č. 219/1991 Sb, která upravovala podnikání soukromě hospodařících
rolníků. Osobám, které se na základě
tohoto zákona nezaevidovaly jako osoby
provozující zemědělskou výrobu a nezískaly osvědčení podle zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, platí osvědčení, vydané samostatně hospodařícímu rolní-

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v pátek 10. 4. 2009 bude z technických důvodů omezen
provoz na Odboru dopravy Městského úřadu v Prostějově, Vrahovická ul. Provozní
doba je v tento den stanovena na 10:00 – 14:00 hod. Děkujeme za pochopení. -jg-

Velikonoční sbírka organizace ADRA:
Spojuje nás radost z pomáhání druhým
Již poosmé se může česká veřejnost
podílet na Velikonoční sbírce organizace ADRA. Každoroční sbírka se letos bude konat 31. března a 1. dubna
pod heslem „Pomáhat je radost“.
Výtěžek sbírky bývá vždy rovnoměrně rozdělen mezi tři typy pomoci, které
se ADRA věnuje. Třetina peněz je určena pro dlouhodobé rozvojové projekty
v zahraničí, třetina pro humanitární
pomoc při mimořádných událostech a
třetina bude použita na projekty realizované v jednotlivých regionech České
republiky.

kovi, po dobu pěti let ode dne nabytí
účinnosti zákona č. 85/2004 Sb., tzn. platí do 1.5.2009. Po tomto datu osvědčení
automaticky zaniknou, není tedy nutná
návštěva úřadu!
Pokud tyto osoby chtějí i nadále vykonávat zemědělskou výrobu, musí se zaevidovat jako zemědělští podnikatelé na
příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, podle adresy trvalého

pobytu, popř. sídla právnické osoby. K
evidenci postačuje občanský průkaz a
1.000,- Kč správní poplatek. Jiné doklady
nejsou zapotřebí.
Agendou evidence zemědělských
podnikatelů je u obcí Prostějovska pověřen odbor Obecní živnostenský úřad
MěÚ v Prostějově (kontakt : Bc. Kratochvíl, vedoucí oddělení registrace, tel.:
582329505).
-Jiří Kratochvíl-

Jak to bude s dostavbou chodníku
na jižní straně ulice Krasická?
Společenství vlastníků Západní se obrátilo na město Prostějov se žádostí o dobudování chodníku na jižní straně ulice Krasická. Na základě tohoto dopisu byl
vedoucímu Stavebního úřadu uložen úkol zjistit, zda bude možné vyvlastnit pozemky, resp. části pozemků pro dostavbu výše uvedené části chodníku. Po přezkoumání problematiky bylo konstatováno, že dle platné obecně závazné vyhlášky
nemá zmiňovaný chodník statut veřejně prospěšné stavby, a proto nelze pozemky
pro realizaci této stavby vyvlastnit.
-red-

Peníze na sbírku vybírají studenti
základních a středních škol, s nimiž
ADRA spolupracuje. Každý student
má tričko ADRA a je označen jmenovkou, na jejímž rubu je kontakt
na organizátora sbírky pro danou
oblast. Studenti chodí po dvojicích,
přičemž každá dvojice má na starosti jednu zapečetěnou kasičku. Dárce, který podpoří uvedené projekty
minimální částkou 30 Kč, obdrží
symbolický dárek i od Adry – letos to jsou magnetky se symbolem
úsměvu

Jednání Osadního
výboru Vrahovice
v letošním roce:
6. duben
4. květen
1. červen
13. červenec
3. srpen
7. září
5. říjen
2. listopad
7. prosinec
Místo jednání: Hasičská zbrojnice
Čas: od 19:30 hod, podněty občanů
jsou přijímány od 19:00 hod.
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CENTRUM PODPORY CIZINCŮ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНОСТРАНЦЕВ
FOREIGNERS SUPPORT CENTER
ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ІНОЗЕМЦІВ
Centrum podpory cizinců zahájilo svou
činnost v Prostějově na počátku minulého
roku. V uplynulém období se jeho aktivit
zúčastnily desítky cizinců a zájem o jeho
služby stále roste.
Nyní se zde konají kurzy českého jazyka
pro tři úrovně pokročilosti, pravidelně běží
kurz obsluhy počítačů i kurz angličtiny.
Není bez zajímavosti, že v současnosti se
těchto kurzů účastní cizinci z deseti zemí
ze tří kontinentů. Kromě zástupců různých
evropských zemí se v Centru scházejí lidé z
tak exotických končin jako je např. Brazílie,
Mongolsko či Vietnam.
S rostoucími ekonomickými obtížemi
místních podniků narůstá také počet cizinců,
kteří ztratili zaměstnání a obracejí se na sociální pracovníky Centra podpory cizinců se
žádostí o pomoc v této obtížné situaci.
Nabízíme vyhledávání volných pracovních míst přes

30

internet, pomoc s vypracováním životopisů,
příp. dalších dokumentů potřebných pro
uchazeče o práci. Cizince povzbuzujeme, aby
si nechali v ČR uznat vzdělání a kvalifikaci ze
země svého původu. Motivujeme je, aby pracovali na své češtině a dalších dovednostech
nutných k nalezení nového zaměstnání. Učíme je pracovat s internetem, aby byli schopni
si vyhledávat nejrůznější informace sami.
Zájemcům o projekt dobrovolného návratu do vlasti, který reaguje na současnou
ekonomickou situaci a umožňuje cizincům
bez práce odjet zpět do země původu, poskytujeme podrobnější informace a nabízíme
asistenci při vyřizování. Prozatím však o tento projekt není velký zájem, protože naprostá
většina cizinců se pochopitelně nechce vrátit
do podmínek, které jsou mnohonásobně nepříznivější než v ČR. A nehrají zde roli pouze
ekonomické faktory, ale celková kulturní a
společenská úroveň v zemích jejich původu.

Při poradenské činnosti se snažíme pro každého cizince najít řešení a postup odpovídající jeho zájmům a možnostem.
Závěrem bychom rádi pozvali cizince i české občany na další běh kurzu obsluhy PC pro
začátečníky, který proběhne v období duben
– květen 2009. Zjistit podrobnější informace,
příp. se přihlásit můžete přímo v CPC nebo
telefonicky na čísle 776 347 021.
Připomínáme, že kromě vzdělávacích
kurzů celoročně nabízíme:
Odborné sociální a pracovní poradenství a
asistenci na úřady pro cizince
poradna 4 x týdně, asistence dle potřeby a
domluvy, obojí zdarma
Možnost využití počítače (vč. internetu)
v případě potřeby s asistencí pracovníka
Centra, zdarma

Nedělní křesťanská shromáždění Apoštolské církve
9:30 - 11:30 (mimo poslední neděli v měsíci). www.apostolskacirkev.cz
Podrobnější informace o činnosti Centra
podpory cizinců Vám podá Mgr. Jana Rozehnalová na tel. čísle 776 347 021 nebo mailem: cpc@zebrik-os.cz, základní informace
také naleznete na stránkách www.zebrik-os.
cz.
Centrum podpory cizinců najdete v Domě
služeb (pošta) na Vrahovické ulici č. 83, Prostějov – Vrahovice (MHD - linka č. 5).
Od vlakového nádraží směrem doprava
kolem prodejny Albert, znovu doprava přes
železniční přejezd, pak cca 300 metrů rovně
po Vrahovické ulici, Dům služeb je po levé
straně.
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Vyznavači Hip Hopu soutěžili v Brně
Do moravské metropole se na mistrovství České republiky jednotlivců a
malých skupin vydala i výprava prostějovské Taneční školy Hubený, která se
Hip Hopu věnuje spíše okrajově. Přesto se mohli tanečníci z Hané pochlubit zisky dvou cenných kovů a dalšími
čtyřmi finálovými umístěními. Největšího úspěchu se Prostějovští dočkali
v dětské věkové kategorii zásluhou
dua Denisa Konečná a Matěj Valášek,
kteří si „vyskákali“ mistrovský titul. Z
další medaile, tentokrát bronzové hodnoty se radovala také v dětské kategorii
malá skupina GANGSTERS ve složení
Doležalová, Hájková, Haplová, Konečná, G. Koudelková, Svoradová, Trchalíková a Valášek. Těsně pod stupni vítězů
pak skončili v sólových kategoriích opět
Matěj Valášek a v juniorech Vladislav
Podloucký. O stupínek zpět se zařadil v
juniorech Ondřej Krysmánek a šestou
příčku v nejsilněji obsazené kategorii žen
si uzurpovala Alžběta Vrtalová. „Naše

škola se přímo na Hip Hop nespecializuje. Chybí speciální trenér a tréninku
této disciplíny věnuje škola zhruba jednu
třetinu času. Proto je titul mistrů České
republiky a bronzová medaile v dětské
věkové kategorii malých skupin, společně s nominacemi na evropský a světový
šampionát v sólových disciplínách o to
cennější. Bylo krásné slyšet mezi jmény
vítězů z Brna a Olomouce, jež brněnské
republikové mistrovství ovládli, i jména
dětí z prostějovské Taneční školy Hubený,“ neskrývala spokojenost se získanými úspěchy Barbora Vrtalová z občanského sdružení Kdo sportuje, nezlobí.
Během tuzemského mistrovství bylo
vyhlášeno i celkové pořadí žebříčku
hiphopové extraligy, který určuje také
reprezentanty na ME a MS v této disciplíně. Do nominací se dostalo celkem
devět tanečníků z Prostějova, včetně
jedné malé skupiny. Celkově se na třetí
příčce v dětské věkové kategorii umístil
Matěj Valášek a Terezie Kohoutková.

Stříbrný post pak patří duu Denisa Ko- štěstí v dalších tuzemských a meziná-zvnečná a Matěj Valášek. Stejnou pozici v rodních kláních.
dlouhodobém hodnocení
zaujal v juniorech Ondřej
Krysmánek a jednu pozici za ním skončil Vladislav Podloucký. Těsně
pod medailovými stupni
na čtvrté příčce stanula
v ženách Alžběta Vrtalová, duo Monika Nevrlá a
Nikola Zavřelová. V této
kategorii byly pomyslné
brambory asi Hanákům
souzeny, protože čtvrtá
zůstala i malá skupina
DON´T GIVE UP ve složení Hlostová, Kabilková, Hiphopeři žali úspěchy v Brně. Z mistrovského tiNevrlá, Skácelová, Za- tulu se v Brně radovala dvojice Denisa Konečná
tloukal, Zavřelová. Pros- a Matěj Valášek (dole vlevo), bronz si vydobyla
tějovským tanečníkům z malá skupina GANGSTERS a nahoře čtvrtý a pátý
TŠ Hubený nezbývá než k junior Vladislav Podloucký a Ondřej Krysmánek.
jejich úspěchům pogratu- Pohárovou trofej třímá trenérka dětí Monika
lovat a popřát jim mnoho Nevrlá.

Velká krasobruslařská cena
krasobruslařky Elišky Hubáčkové, v současnosti druhé dívky průběžného pořadí
mistrovství České republiky. Záštitu nad
samotnými závody, které se současně jely
jako Krajský přebor Olomouckého kraje,
převzal prostějovský starosta Jan Tesař a
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Radovan Rašťák.
„Závod byl po všech stránkách výborně
zajištěn, na čemž měla největší zásluhu jejich
ředitelka Ivana Jančaříková.
I samotné soutěže pak byly
na vysoké úrovni a naše krasobruslařky odvedly velmi
dobré výkony,“ mnula si po
skončení tradičního podniku ruce Eva Olšanská, jedna
z organizátorek. Své umění
předvedly na prostějovském
ledě závodnice a závodníci ve
věku od 3 do 11 let. Jak si vedly domácí naděje? V kategorii
„Nováčci-mladší“ se domácí
Šárka Pospíchalová umístila
na 2. místě, v kategorii „NoCeny krasobruslařům předala místostarostka váčci-dívky“ zvítězila Elisabeta Kořínková, odchovankyně
Alena Rašková

Víceúčelová hala zimního stadionu
zažila už 6. ročník prestižní krasobruslařské „Velké ceny města Prostějova.“ V
posledních letech jedno z největších mládežnických klání v rámci celé republiky
přilákalo na Hanou celkem 125 adeptů
krasobruslení ze všech renomovaných
tuzemských oddílů, kteří zápolili v osmi
kategoriích. Soutěže byly okořeněny i
exhibičním vystoupením prostějovské

Oddíl KRASO-bruslení Prostějov děkuje za podporu sponzorům a partnerům Velké ceny města Prostějova: Město Prostějov, Olomoucký kraj, Obecní
úřad Mostkovice, Reisewitz spol. s. r. o., Výroba knedlíků Jiří Cetkovský, Ateliér Andělka, Floris, Gala a.s., Mechanika Prostějov.
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prostějovského oddílu, v kategorii „Přípravka-volná“ skončila Viktorie Ondrýsková
sedmá a v kategorii „Nejmladší žačky“ skončila Šobrová třináctá a další odchovankyně
Pěnčíková byla pátá. Titul vítězek Krajského
přeboru si odnesly Pospíchalová, Ondrýsková a Šobrová. Z něj se radovaly i další členky
našeho oddílu Olšanská se Začalovou, které
uspěly v kategorii přípravka-prvky,“ vyjmenovala nespočetné úspěchy současných, ale i
bývalých členů pořádajícího oddílu KRASO
Prostějov Eva Olšanská.
Samotné vyhlášení výsledků, při kterém
drtivá většina účastníků vyjádřila svou spo-

kojenost s vynikajícím zajištěním a organizací
závodů, probíhalo za účasti prostějovské místostarostky Aleny Raškové. Lví podíl na tom
měla jejich ředitelka Ivana Jančaříková, která
měla vše od ranního kuropění až do pozdního odpoledne pod kontrolou. „Závěrem
bych tak ráda poděkovala všem sponzorům
a partnerům, bez kterých by se tyto závody
nemohly realizovat. V neposlední řadě patří
naše vděčnost všem rodičům, dobrovolným
organizátorům a také panu Horákovi, řediteli
haly za jeho vstřícnost a ochotu,“ vyjádřila
Eva Olšanská závěrem poděkování jménem
oddílu KRASO Prostějov.
-zv-

Pojďte s námi bruslit!
Krasobruslení je sport, kde se nedá určit,
kdy už končí samotné odvětžví a začíná
umění. V Prostějově má dlouholetou tradici
a oddíl KRASO-bruslení soustavně pořádá
základní kursy bruslení pro děti od tří let s
možností dobrovolného postupu do samotného oddílu krasobruslení. „Kursy jsme letos rozšířili i pro dospělé, ať už začátečníky,
či pokročilé. Podařilo se nám zajistit vyškolené trenéry s dlouholetou reprezentační
zkušeností i praxí, a díky vstřícnému přístupu města Prostějovas může oddíl nadále
fungovat, což je dobře, poněvadž vykazuje
vynikající výsledky,“ uvedla Eva Olšanská,
jedna z členek vedení. A že je o tento druh
sportu zájem, svědčí i počet zájemců na

Škole bruslení. „O víkendu se zde vystřídá
průměrně třicet, někdy i více zájemců, mezi
kterými jsou další potenciální adepti krasobruslení,“ libuje si Olšanská. „A není se co
divit, vždyť krasobruslení je sice náročný, ale
krásný a zdravý sport. Nepohybujete se ve
vydýchaném prostředí, děti si upevňují držení těla, rovnováhu nebo soustředění. Součástí tréninků je gymnastika, balet, atletika
a rotace. Jde zkrátka o všestrannost. Všichni, kteří mají zájem, jsou srdečně zváni na
naše kurzy. Jedinou nevýhodou je, že není
možné zajistit pravidelné tréninkové hodiny, které se týdně obměňují. Proto sledujte
www.kraso-prostejov.wbs.cz,“ vzkázala závěrem Eva Olšanská.
-zv-
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POZOR změna adresy
Naší prodejnu stěhujeme
z OD PRIOR na
NETUŠILOVA 9, PROSTĚJOV
Tel.: 737 979 738

Pozvánka
na basket
BK Prostějov - domácí zápasy
do konce základní části 08/09
29.3.

BK Prostějov - BK Děčín

12.4. 17.00

BK Prostějov - USK Praha
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Osmisměrka
V rekonstruované budově na Husově náměstí otevírá v příštím akademickém roce funguje detašované pracoviště Univerzity Tomáše Bati další bakalářský studijní obor. ti a bakalářský obor Je jím
… /viz tajenka/. Tajenka z osmisměrky minulého čísla: … dotace z evropských fondů.
Uvedené výrazy: ANONYM, BORŮVKA, BRNĚNÍ, BRUNETKA, DENTISTA, DĚKOVÁNÍ,
DUDLÍK, DVEŘE, EKONOM, ERUPCE, ETUDA, CHODBA, KABARET, KAMERA, LÁSKA,
LETNÁ, LILEK, MATEMATIKA, MATOUŠ, MEDVĚD, METELICE, MIKULÁŠ, MILNÍK, NAMÁČENÍ, NAUKA, PALUBA, PLAKÁT, PRÁŠEK, PŘEDTUCHA, RYTÍŘ, SENÁT, SKALÁRA,
SLUNCE, SOUPISKA, SPASENÍ, STOVKA, ŠVESTKA, TERMOSTAT, VĚDOMÍ, VÝKON, ZLATO, ZMATENOST, ŽELVA.
Osmisměrky pro Radniční listy připravuje Ing. Bohdan Kousal

Příští
Radniční listy
vyjdou
29. dubna,
uzávěrka
inzerce
22. dubna.

Evropský polytechnický institut, s.r.o.
1. soukromá vysoká škola na Moravě

Hanácké náměstí 625, 767 70 Kroměříž

www.edukomplex.cz

Tel.: 572 549 018, fax: 572 548 788, e-mail:epi@edukomplex.cz

Budujte s námi

z Kroměříže
město vysokoškoláků
Denní a víkendové studium
Studujte v místě svého bydliště
STUDIJNÍ OBORY PRO
AKADEMICKÝ ROK 2009/10
Management a marketing zahraničního obchodu
Finance a daně
Elektronické počítače
Ekonomická informatika

Bc.

Zahajujeme v září 2009

HORKÁ LINKA

606 301 224
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