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A staré písně v duši znějí,
a  s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
  J. Vrchlický

Žádné období v roce nemá takové 
kouzlo jako Vánoce, svátek narození 
Páně, tedy Ježíše Krista. Už samo to slo-
vo má jakousi kouzelnou moc a vůbec 
nám nevadí, že svým vznikem je to 
slovo hybridní, kdy z německého slova 
Weihnachten byla přeložena jen dru-
há půlka a první obměněna, to ještě v 
době, kdy ve staré češtině byly nosovky. 
V jiných jazycích je kladen důraz spíše 
na Boží narození, tak polské Boźe nar-
odzenie, rusky Roždestvo /Christovo/ 
Anglické Christmas pochází ze spojení 
Kristova slavnost / mše /, hodně se také 
vyskytuje čas radosti a jásání / star-
ší anglické Yule/. Tyto postřehy mám 
od nezapomenutelného pana docenta 
Františka Kopečného, prostějovského,v
rahovického občana, který již, bohužel, 
není mezi námi.Vzpomínám si, jak ten 
základ jul a jol dovedl až k bavorskému 
jódlování či ruské jolce.

Vánoce  byly vždy časem radosti, 
časem adventu, tedy přicházení Božího, 
kdy se na počátku adventu rozsvítila 
první svíce.

Vánoce jsou tedy výzvou k překoná-
ní té podivné skepse, která se nás občas 
zmocňuje, k překonání znechucení, 
nebo k překonání nákupní horečky, 
toho komerčního shánění, kdy lidé pod 
tlakem agresivní reklamy nakupují už 
ne pro radost, ale aby měli více než ti 
druzí.

Vánoce nás poučují také o tom, že čas 
zraje, pracuje k něčemu budoucímu, co 
má svůj nezpochybnitelný smysl. Váno-
ce nás přibližují k prosté lidské vzájem-
nosti, k vědomí, že jsme ve společenství 
lidí, s nimiž jsme na jedné lodi, žijeme 
v jedné obci jako spoluobčané, kteří by 
měli budovat něco i pro příští pokole-
ní.Vánoce mají ovšem také duchovní 
rozměr.Žijeme v sekularizované době a 
tak většinou nevnímáme  to prosté, že 
nejen chlebem živ je člověk.

Načerpat novou sílu, opravdu se 
radovat, to nejde jen z nějakých senti-
mentálních důvodů.

Přinejmenším můžeme my všichni 
hledat odpovědi na otázky, které se 
vynořují : K čemu směřuješ, z čeho 
čerpáš naději, o co ti doopravdy v jád-
ru jde ? Jaký to má nakonec všechno 
smysl ?

O Vánocích se lidé tradičně obdaro-
vávají, chtějí si vzájemně udělat radost. 
Darem ovšem není jen pěkná věc,ale 
také pěkné slovo, úsměv, gesto přátel-
ství a porozumění a také odpuštění.

Ve starých dobách bylo zvykem, že 
se ze štědrovečerní večeře dávala část 
pokrmů dobytku, kladla se ke koře-
nům stromů do zahrady a sypala se 
do studně. Tento obyčej vyjadřoval 
vzájemnost osudů celého hospodář-
ství a byl i přáním zdaru do příštího 
roku. To vše vám také přejeme, a to 
nejen o Vánocích roku od 
narození  Páně 2008 .

 
 PhDr. Václav Kolář,
 zastupitel                                  
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Výpis z usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, 
konaného dne 4. 11. 2008

Přijetí dotace 
a schválení smlouvy

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo přijetí investiční dotace z 
Operačního programu Životního prostředí v 
celkové výši 11 324 299,60 Kč  na akci “Sběrný 
dvůr odpadu, Průmyslová ul. Prostějov”, 

dále Smlouvu č. 07005304 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 

(629 127 Kč) a Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace Ministerstva životního prostředí 
- ISPROFIN evid.č. 1152420152 o poskytnutí 
dotace (10 695 172,60 Kč).

Schválení přijetí dotací
Zastupitelstvo města Prostějova po projed-

nání schválilo přijetí dotací ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, Ministerstva fi nancí 
ČR a Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Morava na inves-
tiční akce:

- Energericky úsporná opatření na ZŠ Jana 
Železného, Sídliště svobody, Prostějov

- Energeticky úsporná opatření na ZŠ 
Melantrichova v Prostějově 

- Město Prostějov - Rekonstrukce Základní 
školy, Husovo nám. 3, 796 01 Prostějov

- Dostavba, Sportcentrum - Dům dětí a 
mládeže, Olympijská 4, 796 01 Prostějov

- Cyklistická stezka Krasice - Čechovice
- Cyklistická stezka Prostějov - Kostelec na 

Hané
- Cyklistická stezka v ulici Bohumíra Šme-

rala.

Veřejná fi nanční podpora 
- VK Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši  
450.000,-- Kč VK Prostějov o. s.,  Za Kostelec-
kou 51, Prostějov, IČ 270 57 518   na provozní 
náklady spojené s účastí v prestižní meziná-
rodní soutěži Champions  League (poplatky 
ČVS, poplatky CEV, rozhodčí, pronájmy a 
nájemné, ubytování, propagační služby, elek-
tronická a tisková média, sportovní vybavení 
a výstroj, stravné, pitný režim, regenerace a 
rehabilitace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi nanční 
podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
31. 12. 2008.

Veřejná fi nanční podpora 
- HK Jestřábi Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 
250.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke 
Stadionu 1, IČ 266 68 947 (poř. č. žádosti 240)

na činnost žákovských, doroste-
neckých a juniorských týmů (nájem 

ledové plochy, doprava, rozhodčí, hokejová 
výzbroj a výstroj, odměny trenérům)

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi nanční 
podporu

- termíny čerpání: do 15. 11. 2008 částku 
150.000,-- Kč; do 10. 12. 2008 částku 100.000,-
- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
31. 1. 2009.

Schválení prodeje částí 
pozemků pro výstavbu 

50 RD u nové nemocnice 
Zastupitelstvo města Prostějova po projed-

nání schválilo prodej  čtyřiceti částí pozemku p. 
č. 318/4 - ost. plocha v k. ú. Čechovice u Prostě-
jova o celkové výměře cca 29.107 m2, osmi částí 
pozemku p. č. 100/3 - ost. plocha v k. ú. Krasice o 
celkové výměře cca 5.084 m2 a tří částí pozem-
ku p. č. 93/2 - ost. plocha v k. ú. Krasice o celkové 
výměře cca 2.169 m2 za těchto podmínek:

a) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k převá-
děným částem pozemků tak, že se kupující 
zavážou nabídnout je v případě svého úmyslu 
pozemky nebo jejich části prodat nebo jinak 
zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rov-
nající se kupní ceně sjednané při převodu těch-
to pozemků z vlastnictví města Prostějova do 
vlastnictví kupujících; předkupní právo bude 
zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřa-
du Městského úřadu v Prostějově s užíváním 
rodinných domů na převáděných pozemcích,

b) v kupní smlouvě se kupující zavážou 
provést na převáděné části pozemku výstavbu 
rodinného domu (včetně souhlasu Stavebního 
úřadu Městského úřadu v Prostějově s jeho 
užíváním) nejpozději do 3 let ode dne podpisu 
kupní smlouvy oběma smluvními stranami 
(v případě archeologického nálezu a nutnosti 
provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu 
prodloužena); pro případ nedodržení toho-
to závazku bude v kupní smlouvě sjednána 
smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý 
měsíc prodlení a v případě, že stavba rodinné-
ho domu nebude 

v daném termínu vůbec zahájena, možnost 
prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) kupní smlouva bude moci být uzavřena 
pouze s fyzickými osobami,

d) náklady spojené s vypracováním geome-
trických plánů (tj. každý kupující poměrnou 
část ve výši 1/50), znaleckého posudku (tj. 
každý kupující poměrnou část ve výši 1/50) a 
správní poplatek spojený s podáním návrhu 
na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do 
katastru nemovitostí uhradí kupující,

e) kriteria pro výstavbu rodinných domů:
1. na každé převáděné části pozemku bude 

vybudován jeden rodinný dům (dále též RD) s 
výjimkou RD č. 40, který bude vybudován na 
dvou částech pozemků,

2.1 stavební čára  RD č. 1 - 46 bude 6,0 m od 
uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční čarou; 

2.2 uliční stavební čára u RD č. 47 bude 
posouzena individuálně;

2.3 stavební čára u RD č. 48 - 50 bude 7,2 m 
od uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční 
čarou ulice Na Vyhlídce,

2.4 stavební čára od západní hranice pozem-
ku u RD č.1, 8, 15 a 22 bude min. 4,0m, u RD č. 
28, 14, 21, 27 a 34  bude min. 3,0m;

2.5 stavební čára od východní hranice 
pozemku bude u RD č. 7, 13, 14, 20, 21, 27, 
47 a 50 bude min. 3,0m, u RD č. 26 a 33 bude 
min. 2,0m.

3. max. hloubka zástavby:
- RD č. 1 - 7 a č. 15 - 20 26 m od ul. hranice 

parcely
- RD č. 8 - 13, 22 - 26 a č. 28 - 34 24 m od ul. 

hranice parcely
- RD č. 35 - 46 21 m od ul. hranice parcely
- RD č. 48 - 50 22 m od ul. hranice parcely,
4. odstup objektů od společných hranic 

pozemků bude v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

5. výška zástavby - domky přízemní s vesta-
věným podkrovím (přípustné přízemní RD za 
podmínky dodržení regulativů střechy),

6. střechy sedlové, krytina tašková, sklon 
střech 30 - 35°, hřeben u převažující hmoty 
objektu rovnoběžně s ulicí (přípustné střechy 
sedlové s valbou či polovalbou, nutné posou-
zení s ohledem na sousední zástavbu RD),

7. Výškové regulativy:
- úroveň přízemí - max. 0,5 m nad úrovní 

komunikace
- úroveň okapu - max. 4,0 m nad úrovní 

komunikace
- maximální výška zástavby (hřebene) 8,5 

m od úrovně komunikace
8. nejsou přípustné přímé sjezdy z ulice do 

případného suterénu,
9. oplocení bude řešeno v uliční hranici 

parcel, výška a typ oplocení bude řešen cha-
rakterově  shodně u všech RD, (výška oplocení 
1,60 m)

10. před podáním žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povo-
lení, případně před ohlášením stavby 
příslušnému stavebnímu úřadu je nutné 
předložit městu Prostějovu (odboru sprá-
vy majetku města Městského úřadu v Pro-
stějově) k odsouhlasení koncepty řešení, 
a to:

- zakreslení polohy RD do situace,
- příčné řezy kolmo k vozovce včetně zákre-

su výšky vozovky a výšky RD,
- podélný profi l zástavbou (pohled) vždy 

včetně výškového osazení projektovaného RD 
i navrhovaných objektů sousedních parcel,

f) kupní cena bude stanovena ve výši min. 
1.300 Kč/m 2 a bude uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy,

g) pozemky budou převáděny formou 
aukce, s kupujícími budou uzavřeny kupní 
smlouvy. 

(aukční kalendář str. 8)

Vyhlášení záměru pronájmu a 
následného prodeje nemovitostí 
v k.ú. Prostějov (obchodně-spole-

čenské centrum)
Zastupitelstvo města Prostějova po projed-

nání vyhlásilo záměr pronájmu a následného 
prodeje pozemku p.č. 5 - ostatní plocha o 
výměře 1.090 m2, pozemku p.č. 11/2 ostatní 
plocha o výměře 456 m2, objektu občanské 
vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 
11/1, pozemku p.č. 11/1 - zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 1.645 m2, pozemku p.č. 
20 - ostatní plocha o výměře 359 m2, stavby 
technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na 
pozemku p.č. 83, pozemku p.č. 83 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 106 m2, objektu 
občanské vybavenosti č.p. 4142 na pozemku 
p.č. 93, pozemku p.č. 93- zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 2.688 m2, pozemku p.č. 
100 - ostatní plocha o výměře 2.054 m2, spo-
luvlastnického podílu id. 4/10 na pozemku p.č. 
101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
303 m2, spoluvlastnického podílu id. 4/10 na 
pozemku p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 
38 m2, pozemku p.č. 103 - zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 266 m2, pozemku p.č. 112/2 
- ostatní plocha o výměře 46 m2, pozemku p.č. 
2870 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
449 m2, pozemku p.č. 2890 - zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 387 m2, pozemku p.č. 
2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 m2, 
pozemku p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 
524 m2, pozemku p.č. 2899 - zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 460 m2, pozemku p.č. 
2900 - zahrada o výměře 135 m2, pozemku 
p.č. 7910 - ostatní plocha o výměře 1.270 m2 
a pozemku p.č. 7907/2 

- ostatní plocha o výměře 1.101 m2, vše v k.ú. 
Prostějov, autoru (předkladateli) nejvhodnější-
ho architektonicko-urbanistického investor-
ského návrhu rozvoje území části centra města 
Prostějova, ve kterém se nachází obchodně-
společenské centrum s tím, že záměr bude 
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v 
Prostějově a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
minimálně 2 měsíců.

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva města 

Prostějova, které se uskuteční dne 16. 
prosince 2008 v jednací síni prostějovské 
radnice. Na pořadu bude mimo jiné projed-
návání rozpočtu města na rok 2009. Celý 
program zastupitelstva včetně časových 
údajů bude zveřejněn 7 dní před zasedáním 
na úřední desce i na webových stránkách 
města.
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Společnost Moody´s Internatio-
nal Public Finance aktualizovala pro 
město Prostějov ratingové hodnoce-
ní. Město se drží na hodnotě Aa1.cz 
se stabilním výhledem.

„Tento rating odráží zejména velmi 
dobré provozní výsledky města a jeho 
poměrně nízkou zadluženost. Ome-
zujícím faktorem ratingu je rozsáhlý 
investiční plán města, jehož realizace je 

doprovázena zvýšením cel-
kového dluhu a podstatným 
snížením finančních rezerv. 
Ve střednědobém výhle-
du jsou však prostředky na 
financování investic zajiš-
těny významným objemem 
majetku určeného k prodeji. 
Ratingové hodnocení zohledňuje také 
systém financování samospráv, který 

dává městům v České repub-
lice omezený prostor pružně 
ovlivňovat a řídit své běžné 
příjmy a výdaje,“ vysvětluje 
místostarosta města Miro-
slav Pišťák.

Na základě aplikace 
metodiky společné platební 

neschopnosti společnosti Moody´s pro 
místní a krajské samosprávy má rating 

města Prostějova Aa1.cz dva základní 
vstupy: základní úvěrové hodnocení 
na úrovni 6 na stupnici od 1 do 21, 
kde 1 představuje nejnižší riziko, a 
střední míru pravděpodobnosti, že by 
vláda České republiky (A1 s pozitiv-
ním výhledem na mezinárodní stup-
nici Moody´s ) zasáhla, aby předešla 
neschopnosti města dostát svým splat-
ným závazkům. 

Ratingové hodnocení města Prostějova 

V předvečer devadesátých naroze-
nin naší republiky (27. října 2008) se 
na náměstí T.G.Masaryka v Prostějově 
sešli představitelé města společně se 
zástupci kulturních a společenských 

organizací, Sokola, Armády Čes-
ké republiky, policie i občanů, aby si 
společně připomenuli kulaté výročí 
založení Československa.

„Domnívám se, že oslavy byly vel-

mi dobře připravené, 
v kulturním progra-
mu vystoupil dechový 
orchestr ZUŠ Prostějov, 
nechyběla ani recitace 
básně a zpěv jedné z 
oblíbených Masaryko-
vých písní. Podle ohla-
sů mohu konstatovat, 
že přítomné mile pře-
kvapilo i to, že hymna, 
která zazněla závěrem, 
sestávala z obou částí, 
jak české, tak slovenské. 
Chtěl bych tímto podě-
kovat všem zúčastně-
ným za důstojný průběh 
pietního aktu,“ uvedl 
místostarosta města 
Miroslav Pišťák.  -jg-

Letošní fórum se uskutečnilo 12. listopa-
du v přednáškovém sále Národního domu. 

„Účastníci se zabývali osmi oblastmi veřej-
ného života, konkrétně veřejnou správou a 
rozvojem města, životním prostředím, soci-
ální oblastí, zdravým životním stylem, vol-
ným časem, vzděláváním, dopravou a pod-
nikáním,“ vypočítal místostarosta Prostějova 
a politik Zdravého města Vlastimil Uchytil. 
Diskutovaným problémem byly mimo jiné 

prostory pro městskou knihovnu, odvoz 
odpadu nebo otázka, zda je potřeba zřizovat 
v Prostějově další nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. 

„Podrobné vyhodnocení letošního Fóra 
Zdravého města včetně  anketního lístku 
pro ověření problémů formulovaných v 
rámci Fóra Zdravého města  zveřejníme v 
příštích Radničních listech,“ doplnil Uchy-
til.  -ek-

MÍSTOSTAROSTA VLASTIMIL UCHYTIL DISKUTUJE S ÚČASTNICÍ FÓRA O SOCIÁLNÍ OB-
LASTI

Proběhlo Fórum Zdravého města

Také v příštím roce bude měs-
to Prostějov udělovat významným 
osobnostem Ceny města. Přestože 
uzávěrka přihlášek je až 28. února 
2009, už nyní mohou občané zvažo-
vat, kterou  významnou osobnost, 
jejíž práce znamená přínos pro měs-
to Prostějov, nominují.

„Domnívám se, že z oceňování 
osobností se už nyní, po pár letech 
konání ankety, vyvinula dobrá tradi-
ce. Je bezesporu žádoucí, aby se lidé, 
kteří výrazně napomohli ke zvýšení 
prestiže města v jakékoli oblasti své 
práce, dočkali slavnostního uznání,“ 
říká místostarosta Prostějova Pavel 
Drmola. „Oceňované obory jsme 
nijak striktně neomezili , abychom 
tím nezúžili okruh navrhovaných. V 
uplynulých letech to  byly kupříkladu 
osobnosti úspěšné na poli kulturním, 
literárním, hudebním či sportovním,“ 
doplnil Drmola.

K nominaci je třeba uvést jmé-

no, příjmení a činnost osobnosti 
navržené na ocenění a podpis navr-
hovatele a poté doručit v písemné 
formě na adresu Městského úřadu v 
Prostějově nebo přímo vedoucí kan-
celáře starosty RNDr. Jaroslavě Tatar-
kovičové do 28. února 2009. 

 Mgr. Jana Gáborová,  
 mluvčí MěÚ v Prostějově

Nominujte osobnosti na Ceny 
města Prostějova za rok 2008

Připomenuli jsme si 90. výročí vzniku republiky
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Město Prostějov zahájilo v květnu 
2008 výstavbu nového sběrného dvo-
ra odpadu na Průmyslové ulici. Cílem 
tohoto projektu je zlepšení nakládání 
s odpadem ve městě a snižování počtu 
černých skládek a jiné neekologické 
likvidace odpadu. Zamýšlená kapacita 
je až 4 491,3 t odpadu ročně. Sběrný 
dvůr je tvořen prostranstvím se zpev-
něnou plochou o rozloze 1 678,4 m2, na 
které jsou umístěny kontejnery. Dále je 
tvořen provozními buňkami a přístřeš-
kem a skladem pro nebezpečný odpad.

Předpokládá se, že tímto sběrným 
dvorem bude obsluhována východní 
část města, resp. až 35 000 obyvatel 
Prostějova. Současný sběrný dvůr 
Sv. Anna, který nyní už kapacitně 
neodpovídal potřebám občanů měs-
ta, bude obsluhovat západní území. 
Strategické umístění dvora je zároveň 
řešeno v průmyslové části města, kde 
svým provozem nebude rušit obyva-
tele Prostějova.

Město se ucházelo o poskytnutí 
podpory na spolufinancování toho-
to projektu z Operačního programu 
Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). 
Registrací akce v dubnu 2008 byla 
žádost úspěšná a projekt tak je spo-
lufinancován Evropskou unií – Fon-
dem soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR (dále jen 
„SFŽP ČR“). Náklady na akci měly 
dle projektové dokumentace dosáh-
nout téměř 14,7 mil. Kč, z toho při-
slíbená podpora z OPŽP 11,3 mil. Kč. 
Po ukončení výběrového řízení na 
dodavatele stavby byla celková cena 
projektu vyčíslena na 13,6 mil. Kč. 
Generálním dodavatelem stavby byla 
vybrána Prostějovská stavební firma 
– PROSTAS, s.r.o.

Celá akce byla ukončena v říjnu 
letošního roku a dnem 10. listopadu 
2008 došlo k zahájení provozu.

„Vybudováním nového sběrného 
dvora jsme vyšli  vstříc potřebám 

občanů našeho města. Je 
však třeba si  uvědomit, 
že provoz  tohoto zaří-
zení,  který odhadujeme 
ročně na zhruba 8 mili-
onů korun,  bude hradit 
právě město Prostějov,“ 
konstatoval místosta-
rosta Pavel Drmola. 

telefon na nový sběrný 
dvůr – mobil – 725 824 
716. Ing. Antonín Zajíček, 
 vedoucí odboru rozvoje 

 a investic
Ing. Roman Švarc, 

referent dotací

Nový sběrný dvůr odpadu v Prostějově

Provozní doba sběrných dvorů:
Sběrný dvůr: Průmyslová U sv.Anny
Pondělí 0900 -1300    1330 -  1700 zavřeno
Úterý zavřeno 0900 -1330    1400 -  1700
Středa zavřeno 0900 -1330    1400 -  1700
Čtvrtek 0900 -1300    1330 -  1700 0900 -1330    1400 -  1700
Pátek 0900 -1300    1330 -  1700 0900 -1330    1400 -  1700
Sobota 0900 -1300    1330 -  1700 0900 -1330    1400 -  1700
Neděle 0900 -1300    1330 -  1700 zavřeno
 - .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.-

Společnost .A.S.A. TS Prostějov, s. r. 
o., nabízí občanům nakládku a odvoz 
odpadu a vyřazeného elektrozaříze-
ní. Jedná se o nadstandardní placenou 
službu určenou pro občany města Pro-
stějova, kteří nemají možnost odvézt 
odpad na sběrný dvůr vlastními silami.

Odvézt je možné veškerý odpad, kte-
rý lze odevzdat ve sběrném dvoře (papír, 
dřevo, plasty, objemný odpad, vyřazené 
elektrozařízení z domácnosti, nebez-
pečný odpad aj.) Neodváží se směsný 
komunální odpad, stavební suť a staveb-
ní odpad. Cena je stanovena za naložení 
(rozhoduje doba nakládání odpadu) a 
za ujeté kilometry. Odevzdání odpadu 
ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby s 
bydlištěm ve městě Prostějov zdarma. 

Odpad musí být vytříděný, nachystaný 
tak, aby ho bylo možné jednoduše naložit 
(před domem nebo v bezprostřední blíz-

kosti komunikace). 
Naložit je možno max. 1,5 m3 odpadu 

nebo 500 kg. 
Svoz je prováděn na základě písem-

né objednávky zaslané faxem, e-mai-
lem, poštou nebo osobně objednané ve 
společnosti .A.S.A. TS Prostějov, kde se 
dohodne vhodný termín odvozu.

Více informací lze obdržet 
na těchto kontaktech:

.A.S.A. TS Prostějov, Průmyslová 1b
Tel.: 582 302 755, 752
Fax.: 582 302 777
E-mail: pta@asa-cz.cz

Cena včetně DPH 19% 
Manipulace, naložení za 1 hodinu   

  400,00 Kč
Cena za 1 km  30,00 Kč
 - .A.S.A. TS, s.r.o. Prostějov-

Objednávkový odvoz odpadu 
a vyřazeného elektrozařízení
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Použité zářivky do popelnice nepatří
Nefunkční zářivky a 
výbojky nepatří do  
popelnice nebo kon-
tejneru se směsným 
komunálním odpadem, 
protože z nich mohou 

při rozbití unikat nebez-
pečné látky. 

Občané  Prostějova mohou bez-
platně odkládat vyřazené zářivky ve 
sběrném dvoře U Sv. Anny nebo ve 
sběrném dvoře na Průmyslové uli-
ci. Zpětný odběr všech použitých 

elektrozařízení zajišťují kolektivní 
systémy EKOLAMP, Asekol a Elek-
trowin, které k tomu opravňuje zápis 
do Seznamu výrobců elektrozařízení 
vedeného ministerstvem životní-
ho prostředí. Kolektivní systémy již 
druhým rokem smluvně zajišťují celý 
proces, to znamená od vytvoření sítě 
sběrných míst (s využitím sběrných 

dvorů)  až po předání zpětně ode-
braných elektrozařízení firmám, kte-
ré se specializují na jejich ekologic-
ké zpracování a recyklaci. Cílem je 
separovat elektrozařízení, jež obsa-
huje využitelné či nebezpečné látky, 
od ostatního odpadu, který  končí na 
skládkách nebo ve spalovnách.  

Zpětný odběr použitých výrobků 
jako jsou zářivky, úsporné žárov-
ky, televize, fény, ledničky a dalších 
zařízení je financován jejich výrob-
ci a dovozci a vztahuje se i na sta-
ré vyřazené elektrospotřebiče, za 
které nebyl při jejich nákupu zapla-
cen recyklační příspěvek. Ten se od 
srpna 2005 uvádí při prodeji nových 
výrobků odděleně od ceny. 

Systém zpětného odběru a ekolo-
gického zpracování elektroodpadu 
však nemůže fungovat bez aktivního 
a vstřícného přístupu spotřebitelů. 
Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu 
nefunkční zářivku na místě k tomu 
určeném, to znamená v místě zpětné-
ho odběru nebo při nákupu nového 
výrobku přímo v prodejně, přispěje 
k ochranně životního prostředí. 

Na základě smlouvy o spoluprá-
ci, kterou město Prostějov uzavřelo s 
kolektivním  systémem EKOLAMP, 
byly do sběrných dvorů U Sv. Anny a 
na Průmyslové ulici umístěny speciální 
kontejnery. Do těch  je mohou zdarma 
odkládat použité světelné zdroje jak 
občané, tak i fi rmy a podnikatelé, kteří 
elektrozařízení používají či shromažďují 
při své podnikatelské činnosti (prodej-
ny, elektromontážní fi rmy, menší pod-
niky, instituce apod.). Bez prokazování 
totožnosti lze do speciálních kontejnerů 
odkládat použité světelné zdroje až do 
počtu 30 kusů na jednu donášku/dodáv-
ku (větší množství lze také odevzdat, 
avšak na základě předchozí domluvy se 
zaměstnanci sběrného dvora). 

EKOLAMP městu přispívá na 
náklady provozu obou sběrných míst 
a plně hradí veškeré náklady na pře-
pravu a recyklaci. Tím město ušetří 
část prostředků ze svého rozpočtu 
určených na provoz systému naklá-
dání s komunálním odpadem. 

Bližší informace Vám podá na 
Městském úřadě v Prostějově pí. 
Ilona Kovaříková, zaměstnankyně 
odboru komunálních služeb (tel. 
582 329 559) nebo zaměstnanec 
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. p. Ladislav 
Kyllar ( tel. 582 302770).

Aktuálně Informace

VÍME, KAM 
S VYSLOUŽILÝMI 
SPOTŘEBIČI!

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

... DO SBĚRNÉHO DVORA

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.elektrowin.cz

Chranime prirodu A4.indd 1 9.10.2007 0:10:4128. listopadu 200828. listopadu 2008 77
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Zájemci o pozemky u nové nemocni-
ce určené k výstavbě rodinných domů 
se dočkali. „Parcely jsou připraveny, 
zastupitelé před časem schválili všech-
ny potřebné dokumenty, byl zveřejněn 
záměr prodeje pozemků, takže už nic 
nebrání odstartování aukcí. Vyvolávací 
cena je 1300,-Kč za metr čtverečný. Přes-
né podmínky pro výstavbu domů jsou 
podrobně popsány v usnesení Zastupitel-
stva města Prostějova ze dne 4. listopadu. 
Aukční vyhláška, aukční řád i vzor kup-
ních smluv je možné získat nejen přímo 
na městském úřadu, ale také na našich 
webových stránkách www.mestopv.cz, 
případně www.prostejov.eu nebo na spe-
ciálních stránkách, které byly pro aukci 
spuštěny, www.aukce-prostejov.cz ,“ shr-
nul místostarosta Vlastimil Uchytil.  

Časový harmonogram aukcí 
pozemků Prostějov:

Sraz účastníků prohlídek na místě 
samém u vozidla označeného aukce-
prostejov.

Pozemky, které jsou předmětem nej-
bližší aukce, budou opatřeny stojany s 
číslem aukce, číslem parcely a výměrou 
pozemku.

Rok  2008

l. aukce   

Prohlídky proběhly v pátek 21.11 a v 
pátek 28.11. 

Konání aukce  
středa 3.12.2008  v 13:00 hod.        

2. aukce
Prohlídky  
pátek 5.12.2008 v 13:00 hod.
pátek 12.12.2008 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 17.12.2008 v 13:00 hod.

Rok 2009

3. aukce   
Prohlídky   
pátek 2.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 9.1.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 14.1.2009 v 13:00 hod.
                           
4. aukce
Prohlídky   
pátek 16.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 23.1.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 28.1. 2009 v 13:00 hod.           
                                                     
5. aukce
Prohlídky   
pátek 30.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 6.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 11.2.2009 v 13:00 hod.                

6. aukce   
Prohlídky   
pátek 13.2.2009 v 13:00 hod.
pátek 20.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 25.2.2009 v 13:00 hod.                

                                  
7. aukce
Prohlídky   
pátek 27. 2. 2009 v 13:00 hod.
pátek 6. 3. 2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 11.3.2009 v 13:00 hod.              
                                                  
8. aukce
Prohlídky   
pátek 13.3.2009 v 13:00 hod.
pátek 20.3.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 25.3.2009 v 13:00 hod.    
                                                            
  9. aukce
Prohlídky   
pátek 27.3.2009 v 13:00 hod.

pátek 3.4.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 8.4.2009 v 13:00 hod.                  

                                              
10. aukce
Prohlídky   
pátek 10.4.2009 v 13:00 hod.
pátek 17.4.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce 
středa 22.4.2009 v 13:00 hod.   
                                                             
11.aukce
Prohlídky   
pátek 24.4.2009 v 13:00 hod.
čtvrtek 30.4.2009 v 13:00 hod.

Konání aukce  
středa 6.5.2009 v 13:00 hod.    

Místem konání aukcí je červený salo-
nek Národního domu. 

Veškeré další informace naleznete na 
www.aukce-prostejov.cz.

Město Prostějov nabízí k prodeji formou aukce 
pět desítek parcel u nové nemocnice 

www.aukce-prostejov.czwww.aukce-prostejov.cz

V období od 1. 11. 2008 do 31. 3. 
2009 platí Plán zimní údržby. Ten 
navrhuje společnost .A.S.A. TS Pro-
stějov, s.r.o. na základě Smlouvy pro 
správu, provoz a údržbu městského 
majetku.

„Plán zimní údržby je zpracován tak, 
aby v prvním pořadí důležitosti byly 
zprovozněny úseky místních komuni-
kací, na kterých je vedena městská hro-
madná doprava včetně hlavních tahů 
městem na komunikacích ve správě 
města, dále úseky chodníků s velkou 
frekvencí pohybu obyvatelstva, některé 
zastávky MHD včetně odklizení sně-
hu ze zálivů zastávek. Následně jsou 
ve druhém a třetím pořadí důležitosti 
zprovozněny ostatní komunikace, chod-
níky a aleje, přechody, ostrůvky či par-
koviště. Při určení pořadí důležitosti u 
chodníků vycházíme z potřeb občanů 
dostat se k zastávkám MHD, na vlakové 
a autobusové nádraží, k nemocnici a ven 
ze sídlišť. Do plánu zimní údržby byly 
též zapracovány připomínky občanů z 

loňského období. Musím však 
upozornit, že tento plán neza-

hrnuje komunikace, které má na starosti 
Správa a údržba silnic Olomouckého 
kraje, což jsou mimochodem všechny 
hlavní výpadovky ve městě (Olomouc-
ká, Plumlovská, Dolní, Brněnská atd.) 
včetně vnitřního okruhu (Vápenice, 
Blahoslavova, Palackého atd.). Také, co 
se týče údržby chodníků, je třeba si uvě-
domit, že dle platné vyhlášky zodpovídá 
za schůdnost chodníku majitel přilehlé 
nemovitosti, což se pochopitelně vzta-
huje i na samotné občany,“ vysvětlil 
místostarosta města Prostějova Pavel 
Drmola. 

.A.S.A. TS bude podle tohoto plánu 
udržovat v zimním období:

- 88,868 km místních komunikací,
- 52,760 km chodníků na území města 

Prostějova,
- dále pak příslušenství k těmto 

komunikacím, jako jsou mosty, lávky, 
podchody, schody, svislé DZ a dešťové 
vpusti.

Z celkové délky 88,868 km vozovek 

udržovaných ASA je zařazen do:
- I. pořadí – 28,113 km s lhůtou ošet-

ření do 4 hodin po spadu sněhu nebo 
vzniku námrazy,

- II. pořadí – 33,011 km s lhůtou ošet-
ření do 12 hodin po spadu sněhu nebo 
vzniku námrazy,

- III. pořadí – 27,744 km bude ošetře-
no po skončení předcházejících pořadí 

dle  potřeby svozu odpadů, a to plužením 
nejpozději do 48 hodin.

Vozovky v I. pořadí a v II. pořadí 
budou sypány chemickým rozmrazova-
cím materiálem. Ostatní vozovky jsou 
sypány inertním zdrsňovacím materiá-
lem. U chodníků a alejí budou chodníky 
v I. pořadí a v II. pořadí ošetřeny che-
mickým rozmrazovacím materiálem. 
Ostatní chodníky budou ošetřeny inert-
ním zdrsňovacím materiálem. Intenzita 
sypání se řídí technologickým před-
pisem. U komunikací zařazených do 
III. pořadí důležitosti bude prováděno 
jen plužení, v plném rozsahu bude III. 
pořadí sypáno jen při mrznoucím dešti 
nebo vzniklém náledí. ASA zajišťuje na 
vozovkách jejich sjízdnost pro dopravní 
prostředky, nikoliv jejich schůdnost pro 
chodce mimo udržovaných přechodů, 
které jsou v plánu uvedeny.

Kompletní Plán zimní údržby je k 
nahlédnutí na Odboru komunálních 
služeb Městského úřadu v Prostějově 
nebo na www.mestopv.cz 

Plán zimní údržby
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Informace k zákonu 
č. 382/2008 Sb., 
kterým se mění zákon 
č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších před-
pisů, zákon 
č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na 
území České republiky  
a o změně některých 
zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a dal-
ší související zákony

Veřejná služba
 nový § 18a o veřejné službě.

(1)Veřejnou službou se rozumí 
pomoc obci v záležitostech , které 
jsou v zájmu obce, zejména při zlep-
šování životního prostředí v obci, 
udržování čistoty ulic a jiných veřej-
ných prostranství, pomoc c oblasti 
kulturního rozvoje a sociální péče. 
Veřejná služba je vykonávána osoba-
mi v hmotné nouzi na základě písem-
né smlouvy uzavřené s obcí osahu-
jící alespoň místo, předmět a dobu 
výkonu veřejné služby obci. Za výkon 
veřejné služby nenáleží odměna.

(2)Obec může  o  uzavřít smlouvu 
o výkonu veřejné služby.  V případě 
uzavření  smlouvy o výkonu veřejné 
služby je  obec povinna poskytnout 
ochranné pracovní prostředky a uza-
vřít pojistnou smlouvu kryjící odpo-
vědnost za škodu na majetku nebo 
na zdraví, kterou osoba vykonávající 
veřejnou službu způsobí nebo bude 
způsobena jí.

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí může  poskytnou obci dotaci  ke 
krytí pojistného sjednaného podle 
tohoto ustanovení. 

(3)Dotace  podle odstavce 2 je v 
průběhu kalendářního roku  obci 
poskytována zálohově a po skončení 
kalendářního roku ji obec zúčtuje  
podle skutečně vynaložených výda-
jů. . Obec sdělí Ministerstvu práce a 
sociálních věcí na základě jeho výzvy 
údaje potřebné pro výpočet výše 
dotace a zálohy na ni.

(4)Obec je  oprávněna požádat  pří-
slušný 

orgán pomoci v hmotné nouzi o 
poskytnutí informací o tom, zda osoba 
vykonávající veřejnou službu již někdy 
veřejnou službu vykonávala a jak 
byla hodnocena. Potřebné  informace 
poskytne obci příslušný orgán pomoci 
v hmotné nouzi bezodkladně.

Zrušují se § 19 a 20, tedy vypra-
cování aktivizačního plánu orgánem 
pomoci v hmotné nouzi a program 
individuálního motivačního postu-
pu, vypracovává se  podle zvláštního 
právního předpisu individuální akč-
ní plán a to úřadem práce. Přísněji 
se bude posuzovat stanovování výše 
částky na živobytí. Tato částka nebu-
de zvyšována, pokud klient nesplnil 
povinnost předložení akčního plá-
nu orgánu pomoci v  hmotné nouzi. 
Osobám, které pobírají příspěvek 
na živobytí déle než 6 kalendářních 
měsíců bude vyplacena pouze částka 
existenčního minima a zvýšené část-
ky na živobytí uvedené v § 25 – 30  
této osobě nenáleží. Toto ustanove-
ní se nevztahuje na osoby u kterých 
se nezkoumá snaha zvýšit si příjem 
vlastní prací, osobu pobírající pod-
poru v nezaměstnanosti nebo podpo-
ru při rekvalifikaci, osobu, která má 
příjem z výdělečné činnosti, a osobu 
která vykonává veřejnou službu v roz-
sahu alespoň 20 hodin v kalendářním 
měsíci. Osoba, která je uznána plně 
invalidní, ale nemá nárok na plný 
invalidní důchod z důvodů nesplně-
ní podmínek, které jsou stanoveny 
na jeho přiznání je vyplácena částka 
existenčního minima, zvýšené částky 
na živobytí uvedené v § 25 - 30 této 
osobě nenáleží. Na rozdíl u osoby, 
která vykonávala veřejnou službu v 
rozsahu alespoň 30 hodin v kalendář-
ním měsíci, je vyplácena částka exis-
tenčního minima zvýšená o polovinu 
rozdílu mezi životním minimem oso-
by a existenčním minimem, popří-
padě je zvýšená o částky na živobytí 
uvedené v  § 25 – 30.

Další úprava se týká ustanovení zvlášt-
ního příjemce dávky, kde nově může být 
tento ustanoven z důvodu, že by hrozila 
ztráta bydlení příjemci dávky  a s ním 
společně posuzovaným osobám. Souhlas 
příjemce s ustanovením zvláštního pří-
jemce  se vyžaduje jen v případě, že pří-
jemce nemůže výplatu přijímat: to nepla-
tí , pokud příjemce vzhledem k svému 
zdravotnímu stavu nemůže podat vyjá-
dření k ustanovení zvláštního příjemce. 
Orgán pomoci v hmotné nouzi může 
ustanovit zvláštního příjemce i z dalších 
vážných důvodů.

V § 55 odst. 4 se doplňuje pís-

meno d, kde pověřené obecní úřa-
dy, obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností a krajské úřady jsou 
povinny orgánům státní  sociální 
podpory poskytovat pro účely usta-
novení zvláštního příjemce infor-
mace o osobách, které pobírají pří-
spěvek na živobytí nebo doplatek na 
bydlení alespoň 6 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců formou pou-
kázky na hmotnou pomoc v zaří-
zení poskytujícím sociální služby, 
prostřednictvím poukázky oprav-
ňující  nákupu zboží ve stanovené 
hodnotě nebo poukázky na přímý 
odběr zboží ve stanovené hodnotě, 
nebo přímou úhradu výdaje nebo 
nákladu, který je důvodem přiznání 
mimořádné okamžité pomoci, nebo 
je jim ustanoven pro pobírání těch-
to dávek zvláštní příjemce 

V současné době je projednávána 
novela   ustanovení § 43 odst. 5 o 
způsobu výplaty dávky, formou pou-
kázek opravňujících k nákupu zboží, 
nebo prostřednictvím elektronického 
platebního prostředku. V součas-
né době je předložena k projednání 
novela tohoto ustanovení. V případě  
schválení této novely. budeme veřej-
nost o tomto informovat. 

Do výše uvedeného zákona se vklá-
dají nové § 62a a 62b.

§62a Obecní úřad 
v přenesené působnosti
a) vede evidenci osob vykonávající 

veřejnou službu /dále jen VS/ na úze-
mí obce,

b) uděluje závazné pokyny při výkonu 
VS a zabezpečuje kontrolu výkonu VS

c) informuje příslušný orgán 
pomoci v hmotné nouzi o tom, že byl 
zahájen výkon VS, že byla VS ukon-
čena a zda a jak byla VS vykonávána

d) podává na základě písemné žádos-
ti úřadu práce informace o tom, zda a 
jak byla VS osobou vykonávána

§ 62b Obec 
Obec v samostatné 

působnosti
a) uzavírá smlouvu o výkonu VS
b) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící 

odpovědnost za škodu na majetku nebo 
na zdraví, kterou osoba vykonávající 
VS způsobí nebo jí bude způsobena

Tento zákon nabývá účinnosti 
dnem 1.  ledna 2009, s výjimkou  čl. V 
bodů  7. 11 a 12, které nabývají účin-
nosti dnem 1. ledna 2010

Veřejná služba

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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V letošním roce pokračuje budová-
ní městského kamerového systému, 
který obsluhuje a spravuje městská 
policie. Součástí kamerového systému 
bude k 31.12.2008 24 kamer, z nichž 
v přípravě a realizaci jsou kamery 
na ulici B. Šmerala a Barákové ulici. 

Místa jsou vybírána podle aktuál-
ních problémů v dané lokalitě, jako 
je páchání trestné činnosti a zvýšená 
míra narušování veřejného pořád-
ku. Všechny kamery jsou připojeny 
na záznamové zařízení a záznam je 
uchováván až 10 dní. Záznam slouží 

zejména k vyhodnocování Policii ČR 
při vyšetřování trestných činů a dal-
šího protiprávního jednání. Vydá-
vání pořízených záznamů podléhá 
přísným předpisům, aby se zabránilo 
zneužití osobních údajů.

 Monitorovací pracoviště kamerového 
systému je připojeno na operační středis-
ko městské policie, kde je stálá služba 24 
hodin, která signál z kamer sleduje.

Stanoviště kamer 
MKDS v Prostějově

Pořadové číslo Ulice – stanoviště
1 T.G. Masaryka – radnice
2 Žižkovo náměstí
3 Vojáčkovo náměstí
4 Janáčkova ulice -nádraží
5 Vápenice – divadlo
6 Vápenice – Havlíčkova
7 Kravařova – Palacká -ZUŠ
8 Plumlovská -  ÚP
9 Plumlovská – Anenská
10 Svatoplukova – nap.DONA
11 Školní  - MěÚ
12 Poděbradovo – EON
13 Újezd – Peterské nám.
14 Dolní – č.30
15 Olomoucká – Lužická
16 Dukelská brána – Prior
17 Husovo nám – Mejzlík
18 Špály  - Svolinského
19 Kostelecká – Kalvoda
20 Olomoucká- Morava
21 Knihařská – U spořitelny
22 Husovo náměstí II- škola
23 Šmeralova – U sv Anny
24 Barákova ul.
Kamery 23 a 24 budou realizovány do 

konce roku 2008.

Další možnosti rozvoje kamerového 
systému jsou velmi  široké, například 
spolupráce s bezdrátovými  hlásiči  měst-
ského rozhlasu, napojení na zařízení jed-
notlivých objektů elektronického zabez-
pečení a další.

Na závěr je třeba uvést nemalé náklady 
na údržbu tohoto systému, kde z rozpoč-
tu městské policie jsou hrazeny opravy, 
které v roce 2008 dosud činily přes 200 
tis. Kč. Mgr. Libor Šebestík, 

 zástupce ředitele MP Prostějov

Kamerový systém města Prostějov v roce 2008

KAMERA NA ANENSKÉ ULICI

Již realizovaná stanoviště kamer 
– celkem 22 kamer v hodnotě téměř 10 mil. Kč:

ROK Podíl  města (tis) Poskytnutá  
dotace (tis)

Celkem

2000 750 0 750
2001 777 800 1577
2002 1226 600 1826
2003 1972 800 2772
2004 77 250 327
2005 0 0 0
2006 828 0 828
2007 779 679 1458
Celkem 6409 3129 9538

(rok 2008 bude zahrnut po dokončení akce)

Počet zjištěných skutků operátory MKDS

Rok 2003 2004 2005 2006 2007
Počet zjištěných skutků 2085 1964 2463 3221 3291
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V průběhu posledních dvou let probíha-
la příprava na změnu policejní práce jako 
takové. U Policie ČR šlo o „odbřemenění“ 
policie, její modernizaci, atd. Lze však kon-
statovat, že se městské policie i Policie ČR 
snaží o to, aby byly moderní, profesionální 
službou všem občanům. Aby docházelo ke 
každodenní spolupráci s občany, předchá-
zení protiprávních jednání, ať již přítom-
ností hlídek v ulicích, nebo provedením 
konkrétního úkonu či zákroku. Jak se to 
policiím daří, je na hodnocení veřejností. 
V souvislosti s tímto vyvstaly požadavky 
samotných městských policií i odborné 
veřejnosti na změnu některých ustanovení 
zákona o obecní policii. Zejména se jedna-
lo o sjednocení podmínek přijetí na funkci 
strážníka, sjednocení vzdělávacího cyklu, 
obdobně jako u Policie ČR. Další požadav-
ky vznikaly z nutnosti dohledu ústředního 
orgánu státní správy v oblasti městských a 
obecních policií, tedy Ministerstva vnitra. 
Proto již po dobu více jak jednoho roku 
patří městské a obecní policie pod bez-
pečnostní odbor ministerstva vnitra, kam 
patří i organizační složka státu Policie ČR. 
Zkoušky strážníků pak zajišťuje odděle-
ní obecních policií. Ministerstvo vnitra 
(MV) stanoví svou vyhláškou podrobnosti 
zkoušek před komisí MV a jednotné prvky 
stejnokrojů, které jsou částečně obsaženy v 
zákoně o obecní policii. 

Od 1. ledna 2009 dochází ke změnám 

zákona o obecní policii. Změny budou 
aplikovány i v podmínkách Městské poli-
cie Prostějov. I přesto, že se změnila téměř 
celá formulace zákona o obecní policii, 
nedochází k převratným změnám. Nejvý-
znamnější změny jsou v oblasti požadavků 
na výkon funkce strážníka. Nově je zde 
podmínka úplného středního vzdělání s 
maturitou. Tato podmínka byla apliko-
vána v našem městě již řadu let. Jasně je 
specifi kována jedna z podmínek, a to spo-
lehlivost. Není spolehlivý ten, kdo páchá i 

přestupky. Pokud se týká zajišťování vzdě-
lávání, pak nadále každý strážník musí 
absolvovat zkoušku před komisí MV 1x 
za 3 roky, pokud zkouškou neobhájí svou 
pozici, nemůže vykonávat funkci strážní-
ka. Obdobně i v případě, pokud by došlo 
k zahájení trestního stíhání strážníka, pak 
nemůže vykonávat svou funkci. Nově je 
možnost obce tzv. postavit strážníka mimo 
službu (z důvodu presumpce neviny), 
obdobně jako u Policie ČR.

Pokud se týká oprávnění a povinností, 

nedošlo k výrazným změnám. Nadále je zde 
oprávnění požadovat vysvětlení, prokázání 
totožnosti, odebrat zbraň, předvést osobu, 
zakázat vstup na určená místa, otevřít byt či 
jiný uzavřený prostor, odejmout věc, vstupo-
vat do živnostenských provozoven, atd. Nové 
je oprávnění zabezpečovat dopravu do proti-
alkoholní záchytné stanice, stejně jako Policie 
ČR. V tomto případě je strážník při výkonu 
služby mimo katastr města. 

Nově je upraveno oprávnění vyžadovat z 
databází údaje, např. údaje z registru řidi-
čů, a to, jsou-li k tomu vytvořeny podmín-
ky, pak i nepřetržitě, on-line. Doposud byl 
tento přístup velmi komplikovaný.

V souvislosti s tím jsou změněna něk-
terá ustanovení dalších zákonů, zejména v 
oblasti dopravy a přestupků. Např. se jedná 
o výklad pojmů, kdy řízenou křižovatkou 
je i křižovatka, kdy strážník usměrňuje pro-
voz. Řidič je povinen se podrobit na výzvu 
strážníka dechové zkoušce, či zkoušce, zda 
není ovlivněn jinou návykovou látkou. 
Způsob zastavování vozidel strážníkem je 
stejný jako u policie ČR. Strážníci nemu-
sí být za jízdy připoutáni bezpečnostními 
pásy. V oblasti měření by nemělo dojít ke 
změnám, na základě legislativního proce-
su bude i od 1.1.2009 oprávněna městská 
policie k měření rychlosti. Jde přece o pre-
venci v dopravě, zlepšení dopravní kázně a 
dodržování předpisů.  Bc. Jan Nagy, 

 ředitel Městské policie Prostějov 

OD 1. LEDNA 2009 ZMĚNA ZÁKONA O OBECNÍ POLICII

V roce 2008 schválilo Zastupitelstvo 
města Prostějov veřejnou fi nanční pod-
poru na pořízení vybavení pro jednot-
ku Hasičského záchranného sboru na 
požární stanici Prostějov.

Z fi nančních prostředků byl pořízen 
automatický externí defi brilátor. Vyba-
vení bude trvale umístěno ve výjezdové 
technice na požární stanici v Prostějově. 
Jednotka z požární stanice v Prostějově 
zasahuje ročně u téměř 1 000 zásahů, z 
toho více než 60% je na území města.

Přístroj umožňuje provést účinnou 
resuscitaci zraněné osoby i nezdravot-
nickým záchranářem.

Na zraněného se připevní elektrody, 
které vyhodnocují srdeční činnost. Po 
základní analýze přístroj doporučí, nebo 
nedoporučí provést elektrický výboj. V 
případě potřeby provede přístroj bifa-
zický defi brilační výboj. Zařízení vyhod-
nocuje i efektivitu prováděné nepřímé 
masáže srdce a navádí nezdravotnického 
záchranáře ke změně rytmu nepřímé 
masáže, nebo změně působené síly. AED 

p l u s 
n e p ř e -

tržitě analyzuje resuscitaci a zobrazuje 
EKG křivku.

Průběh resuscitace je ukládán ve vnitř-
ní paměti zařízení a umožňuje následné 
zpracování.

Přístroj je možné v kombinaci s 
resuscitační loutkou využít k nácvi-
ku resuscitace nejen pro nezdra-
votnické záchranáře, ale i širokou 
veřejnost.

Pořizovací cena přístroje: 70 000,- Kč
Jménem Hasičského záchranného 

sboru v Prostějově děkuji zastupitelům 
města Prostějov za fi nanční přispění na 
nákup vybavení.

Pořízené vybavení bude v rukou hasi-
čů sloužit občanům města Prostějova.

plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.
ředitel územního odboru Prostějov

HZS Olomouckého kraje

Vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru pořízené 
z veřejné finanční podpory města Prostějov v roce 2008

AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR AED PLUS, JEDNOTKA AED PLUS S ELEKTRO-
DAMI

Poděkování

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
okresní organizace,

Kostelecká 17 v Prostějově děkuje 
Radě města Prostějova

za poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory  na rok 2008 z prostředků 

města na činnost organizace. 
Tato fi nanční pomoc nám přispěla 

ke splnění daných úkolů.

Doseděl Karel
předseda STP v ČR, o.s.
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Město Prostějov začalo v červenci 
2008 s realizací energeticky úspor-
ných opatření na ZŠ Melantrichova. Ve 
výběrovém řízení na realizaci díla zví-
tězila Prostějovská stavební společnost 
– PROSTAS, s.r.o., která v těchto dnech 
provádí dokončovací práce celé akce. 
Cílem provedených úprav je zmenšit 
tepelné ztráty a celkově vylepšit ener-
getickou bilanci budov ZŠ na Melan-
trichově ulici. V důsledku stavebních 
úprav se sníží provozní náklady školy o 
přibližně 570 tis. Kč ročně.

Stavební úpravy probíhaly na budově A, 
kde jsou učebny, kabinety a šatny, na budo-
vě B, v níž se nachází tělocvična, na budově 
C, kde je umístěna kuchyň a jídelna, i na 
objektu D, který plní funkci spojovacího 
krčku mezi budovami. V rámci inves-
tiční akce došlo k nahrazení dřevěných 
oken, dveří a copilitových výplní novými 
výplněmi otvorů, které splňují hodnoty 

součinitele prostupu tepla dle platných 
norem. Dalších částí energeticky úspor-
ných opatření bylo zateplení cca 3500 
m2 obvodových stěn izolačními deska-
mi na bázi polystyrenu v tloušťce 100 
mm. K zateplení pomocí tepelné izolace 
POLYDEK EPS 100 TOP v tloušťce 80 
až 190mm došlo i u 4300 m2 stávajících 
plochých střech. Provedena byla také 
rekonstrukce bleskosvodové soustavy a 
klempířských prvků na střechách.

Celkové náklady provedených energe-
ticky úsporných opatření a souvisejících 
prací jsou 21 mil. Kč. Město Prostějov 
však získalo příslib spolufi nancování 
akce z Operačního programu Životní 
prostředí. Z dotačních prostředků tak 
bude pokryto přibližně 13 mil. Kč. 

Ing. Antonín Zajíček, 
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Miloslav Svoboda, 
oddělení technické přípravy

Realizace energeticky úsporných opatření Realizace energeticky úsporných opatření 
na ZŠ Melantrichova v Prostějověna ZŠ Melantrichova v Prostějově

V průběhu letošního roku došlo k 
významné legislativní změně, která 
může některým spotřebitelům pod-
statně zkomplikovat život. Novelou 
zákona o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla (tzv. “povinným 
ručením“) přibude povinnost těm, 
kteří mají na sebe v registrech vozidel 
evidováno nějaké vozidlo, za něž není 
předepsané pojistné odváděno. 

Od nového roku bude každý vlastník, 
či provozovatel za každé takto evidova-
né a nepojištěné vozidlo nucen platit 
do garančního fondu příspěvek ve výši 
20,- až 300,- Kč (podle typu vozidla), 
a to za každý den, kdy nebylo pojiště-
no. Snadno lze vypočíst, že poplatek 
bude dosahovat  mnohem vyšší část-
ky, než kterou neplacením povinného 
ručení ušetřil. Úhrada tohoto povin-
ného příspěvku nepojištěného přitom 
nijak nezbaví hrozby dalších sankcí, 
které platí už v současnosti a na jejichž 
základě může být při provozu nepojiš-
těného vozidla uložena pokuta až do 
40.000,- Kč, nepočítaje v to rizika z 
případné dopravní nehody způsobené 
takovým vozidlem. Zde mohou vyna-

ložené náklady, které Česká 
kancelář pojistitelů následně 

vymáhá, dosa-
hovat v případě 
škod na zdraví 
m i l i ó n o v ý c h 
výšek. Ročně 
je přitom takto 
vypláceno zhru-
ba 300 miliónů 
Kč, které jsou 
následně vymá-
hány po řidičích a dalších osobách se 
vztahem k nepojištěnému vozidlu, tedy 
vlastnících a provozovatelích.

„Činnost SOS - Sdružení obrany spo-
třebitelů nespočívá jen v prosazování 
zájmů svých členů proti porušování 
povinností druhou smluvní stranou, ale 
z širšího pohledu i v ochraně spotřebi-
telů zvyšováním jejich informovanosti 
a právního vědomí. Je proto třeba infor-
movat spotřebitele nejen o povinnos-
tech, které měli splnit a nesplnili, nýbrž 
i dostatečně včas o tom, jaká rizika jim 
hrozí a jak postupovat, aby se mož-
nost postihu minimalizovala. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli pro spoluprá-
ci na informování veřejnosti při právě 
zahájené informační kampani, která 
má za cíl s dostatečným předstihem 
spotřebitele před těmito riziky varovat 

a umožnit 
jim nápravu 
stavu ještě 
před tím, 
než nová 
právní úpra-
va vstoupí 
v účinnost. 
Po drobně j i 
byli o této 

problematice již informováni členové 
SOS prostřednictvím posledního čís-
la SOS magazínu,“ připomíná mluvčí 
SOS Ivana Picková..

Jak tedy postupovat, aby nedošlo 
ke zbytečnému postihu? V první řadě 
je třeba si uvědomit, zda spotřebitel 
v minulosti nevlastnil nějaké vozi-
dlo, které následně prodal a neodhlá-
sil. Často se tak mohlo stát např. při 
prodeji na náhradní díly, či proto, že 
této skutečnosti nevěnoval dostateč-
nou pečlivost. Pokud si je spotřebi-
tel jist, že tato situace v jeho případě 
nepřichází v úvahu, a že nenastala 
ani žádná jiná okolnost, na základě 
které by byl jako vlastník nebo pro-
vozovatel v registru vozidel evidován, 
nemusí konat nic. V pochybnostech 
však může (a tento postup je možno 

jen doporučit) podat na místně pří-
slušný registr vozidel žádost o výpis, 
která vozidla má na své jméno evido-
vána. Pokud zde uveden není nebo za 
zde evidované vozidlo řádně pojist-
né hradí, celá záležitost pro něho ve 
většině případů končí. V případě, že 
je zde evidován, má ještě do konce 
roku prostor pro to, aby dal své věci 
do pořádku. Zákon předpokládá, že 
tak učiní buď dočasným či trvalým 
odhlášením, či aktualizací údajů, 
pokud už vozidlo nevlastní (např. z 
důvodu jeho odcizení, apod.).

O bližší podrobnostech o postupu či 
jednotlivých situacích je možno se již 
dnes dozvědět na zřízené informační 
lince 221 772 773 nebo na speciálních 
webových stránkách, vytvořených pro 
tento účel, na adrese www.bezpojisteni.
cz ale také v on-line poradě SOS či na 
poradenské lince 900 08 08 08 (8 Kč/
min.)

Kontakty:
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info

Pozor na novinky v povinném ručení!

28. listopadu 200828. listopadu 20081212
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VÁNOČNÍ JARMARK V PROSTĚJOVĚ LETOS NOVĚ 
V období od 12. do 23. prosince 2008 se

uskuteční na prostějovském náměstí

T.G.Masaryka tradiční vánoční jar-

mark, jehož pořadatelem je Kulturní

klub DUHA.

„Novinkou letošního jarmarku budou

dřevěné domečky, které zaplní prostor v

blízkosti vánočního stromu a betléma.

Půjde o jakýsi první základ nového váno-

čního jarmarku, který naznačí, jaký styl by

akce mohla mít do budoucna. Dál, v pro-

storu za kašnou, pak budou rozmístěny

ještě další stánky prodejců. Našim zámě-

rem však je, aby zůstal ve všech stáncích

zachován sortiment, tedy zboží s vánoční

tématikou, jako jsou svíčky, keramika,

výrobky z přírodních materiálů, jmelí,

chvojí apod. Chybět nebude pochopitelně

ani občerstvení včetně svařeného vína,

punče a grilované uzeniny,“ vylíčila ředi-

telka klubu DUHA Alice Gregušová. 

A právě kulinářská lákadla zažijí v rámci

letošního jarmarku také určitý druh pre-

miéry. „Obecně prospěšná společnost

Národní dům Prostějov zde totiž bude mít

svůj vlastní stánek. V něm bude kolem-

jdoucím nabízen vánoční punč a další spe-

ciality z kuchyně Národního domu,“ dopl-

nil místostarosta města Prostějova Pavel

Drmola.

Součástí letošního jarmarku budou také

oblíbené víkendové koncerty 13. a 14. pro-

since a poté 20. a 21. prosince vždy dopo-

ledne od 10.00 hodin.

Tradiční jednodenní akce v interiérech

prostějovského Kulturního klubu

DUHA se letos uskuteční ve středu 17.

prosince 2008 mezi 9:00 – 18:00 hodi-

nou. 

„Návštěvníci zde uvidí řemeslníky přímo

při výrobě vánočního zboží. Tento  trh

může být i vynikající inspirací na originál-

ní vánoční dárek, protože výrobky zde

bude možno ihned zakoupit. Akce si za

dobu svého konání získala oblibu u veřej-

nosti, jarmark navštěvují jak dospělí, tak

děti prostějovských škol, takže doufám, že

se i tentokrát trefíme do vkusu návštěv-

níků,“ shrnula ředitelka DUHY Alice Gre-

gušová. 

Rada města Prostějova na svém zasedání

18. listopadu schválila témata kulturních

grantů pro rok 2009. 

Jsou jimi:

• Představení umění prostějovské mládeže 

a studentů 

• Knižní medailonky prostějovských 

osobností 

• Oživení kultury v Prostějově

• Videodokumenty  

a) zmapování průmyslových staveb 

19. – 20. století v Prostějově

b) volné téma

„V kulturní komisi jsme důkladně projedna-

li předložené náměty a ty následně doporu-

čili radě města. Téma „Představení umění

prostějovské mládeže a studentů“ jsme zvo-

lili pro velký ohlas žadatelů jak v letošním

roce, tak  i v letech minulých. Předkládané

projekty jsou na  velmi vysoké úrovni.

Cílem tématu „Knižní medailonky prostě-

jovských osobností“ není vznik velkých

formátů monografií, ale brožovaných publi-

kací, které budou v dalších letech sloužit ke

vzniku edice. Téma „Oživení kultury v Pro-

stějově“ hovoří samo za sebe. Naším zámě-

rem je renesance kulturního života v Prostě-

jově. A konečně téma  „Videodokumenty“

navazuje na předchozí ročníky, kdy byly

videodokumenty začleněny do grantového

systému. Tentokrát bychom chtěli mimo

jiné nasměrovat pozornost uchazečů na

zmapování průmyslových staveb 19. – 20.

stol. v Prostějově, také z důvodu přestavby

průmyslové zóny našeho města,“ vysvětlil

místostarosta města Prostějova Pavel

Drmola.

Uzávěrka přihlášek k vyhlášeným gran-

tům je 28. února 2009.

Vánoce v lidových řemeslech

Vyhlášení kulturních grantů města
pro rok 2009

Dernisáž výstavy ukončila 
letošní „zámeckou“ sezonu 

Ve středu 19. listopadu se v kulturním

klubu DUHA uskutečnila dernisáž

výstavy Děti zámku. „Šlo o výstavu

dětských výtvarných a keramických

prací, které vzešly z projektu Zámek

dětem v rámci Prostějovského kultur-

ního léta. K vidění byla dílka dětí z

mateřských škol Libušinka, Máneso-

va, Jana Železného, základní školy a

dětského domova Lidická, základní

školy Rejskovy, dále ze školy v

Komenského ulici, Palackého třídě a v

neposlední řadě z Denního stacionáře

Pod Kosířem,“ shrnul místostarosta

Pavel Drmola, který se v doprovodu

oblíbené dětské loutky – Kašpárka –

vedeného Ivanem Čechem postaral o

průvodní slovo. 

Další program akcí
v čase adventním 

a vánočním 
najdete na straně

24
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PONDĚLÍ 1. PROSINCE

17.30 Vy nám taky, šéfe! 

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

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

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

min., premiéra, mládeži přístupný.

20.00 SAW 5    

Americký horor. Další film kultovní série… Režie:

David Hakl, 92 min, české titulky, premiéra, mládeži

do 15 let nepřístupný          

ÚTERÝ 2. PROSINCE

17.30 Vy nám taky, šéfe!

20.00 SAW 5   

STŘEDA 3. PROSINCE

17.30 Vy nám taky, šéfe!

20.00 SAW 5      

ČTVRTEK 4. PROSINCE

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. Čva-

nčarová, P. Řezníček, J. Krausová režie:  Maria

Procházková, 90 min, premiéra, mládeži přístupný 

20.00 Noci v Rodanthe    

Americký romantický film. Nikdy není pozdě na dru-
hou šanci… V hl. roli  R. Gere a D. Laneová  režie:

Georgie C. Wolfe, 97 min, české titulky,  ŠUP, pre-

miéra, mládeži do 12 let nepřístupný      

PÁTEK 5. PROSINCE

17.30 Kdopak by se vlka bál

20.00 Noci v Rodanthe 

SOBOTA 6. PROSINCE

17.30 Kdopak by se vlka bál

20.00 Noci v Rodanthe 

NEDĚLE 7. PROSINCE

17.30 Kdopak by se vlka bál

20.00 Noci v Rodanthe 

PONDĚLÍ 8. PROSINCE

17.30 Kdopak by se 

vlka bál

20.00 Stmívání 

Americký romantický horor. Je tajemný a okouzlující
Edward úplně obyčejný kluk?! Režie Catherione

Hardwicková, 122 minut, české titulky, premiéra,

mládeži do 12 let   nepřístupný      

ÚTERÝ 9. PROSINCE

17.30  Stmívání  

20.00 Slepé lásky 

Slovensko 2008,  77 min,   

režie: Juraj Lehotský 

STŘEDA 10. PROSINCE

17.30 Kdopak by se vlka bál        

20.00 Stmívání   

ČTVRTEK 11. PROSINCE

17.30 Mamma Mia!    

Americký filmový muzikál. Největší filmová pohoda
letošního léta vás potěší i před Vánocemi… Hity sku-

piny ABBA ve filmu! Skvostné herecké a pěvecké

výkony! V hl. rolích  M. Streepová, P. Brosnan, C.

Firth, S. Skarskgard. Režie: Philida Lloydová, 108

min,  české titulky, repríza, ŠUP, mládeži přístupný   

20.00 Zrcadla

Americký horor. Zlo existuje….na druhé straně. V hl.

roli  K. Sutherland,  režie: Alexandre Aja, 110 min,

ŠUP, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

PÁTEK 12. PROSINCE

17.30 Mamma Mia!  

20.00 Mamma Mia! 

22.15 Zrcadla

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ  

SOBOTA 13. PROSINCE

17.30 Mamma Mia!  

20.00 Mamma Mia! 

22.15 Zrcadla

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ    

NEDĚLE 14. PROSINCE

17.30 Mamma Mia!  

20.00 Zrcadla 

PONDĚLÍ 15. PROSINCE

14.00 Zapomenutý ostrov      

USA 2008, 98 min, režie: J. Flackett, M. Levin  

17.30 Malé oslavy 

Slovensko/český film. Každý je někdy ztracený… V

hl. rolích K.A. Šišková, T. Nvotová, B.Polívka, A.

Gubíková. Režie Zdeněk Tyc, 96 min, premiéra

mládeži od 12 let přístupný.

20.00 Mamma Mia!       

ÚTERÝ 16. PROSINCE

17.30 Malé oslavy  

20.00 Mamma Mia!       

STŘEDA 17. PROSINCE

17.30 Malé oslavy  

20.00 Mamma Mia! 

ČTVRTEK 18. PROSINCE

17.30 Ženy 

Americká tragikomedie. Nechejte své ženy o svátcích
odpočinout! Je tu film právě pro ně! V hl. rolích M.

Ryanová, A. Beningová, E. Mendesová, B. Midlero-

vá, aj. Režie: Diane Englishová,  114 min, české titul-

ky, premiéra, mládeži od 12 let přístupný 

20.00 Anglické jahody   

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

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

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

premiéra, mládeži od 12 let přístupný

PÁTEK 19. PROSINCE

17.30 Ženy 

20.00 Anglické jahody      

SOBOTA 20. PROSINCE

15.00 VALL - I 

Americký animovaný rodinný film.   …Nejnovější hit stu-
dií Disney - Pixar! V*iceúčelově A*utomatický  L*ikvi-
dační L*isovač I*munizátor. Režie: Andrew Stanton, 103

min, český dabing, repríza, mládeži přístupný

17.30 Ženy

20.00 Anglické jahody   

NEDĚLE 21. PROSINCE

15.00 VALL - I 

17.30 Ženy 

20.00 Anglické jahody  

PONDĚLÍ 22. PROSINCE

17.30 Anglické jahody       

20.00 Nestyda  

Česká komedie  podle bestselleru M. Viewegha a Jiřím

Macháčkem v hl. roli. Dále hrají E. Vašáryová, S.

Babčáková, P. Liška, P. Landovský, N. Divíšková, R.

Luknár   režie: Jan Hřebejk, 88 min,  repríza, mládeži do 15

let nepřístupný        

ÚTERÝ 23. PROSINCE

17.30 Ženy 

20.00 Nestyda                                                           

STŘEDA 24. PROSINCE

N e h r a j e m e                                                         

ČTVRTEK 25. PROSINCE

15.00 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník

Elektrizující energie a skvělá zábava.Režie: Kenny Ortega,

112 min, český dabing, premiéra, mládeži přístupný 

17.30 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník   

20.00 Rallye smrti      

Americký thriller. Kdo přežije, vyhraje…  Režie: Paul

W. S. Anderson, 105 min, české titulky, ŠUP, premié-

ra, mládeži do 15 let nepřístupný   

PÁTEK 26. PROSINCE

15.00 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník

17.30 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník  

20.00 Rallye smrti   

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

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNAART FILM

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

STŘEDA 3. PROSINCE

15.00 Láska za časů 

cholery  

USA 2007, 138 min, režie: Mike Nevell

SOBOTA 6. PROSINCE

15.00 Čarodějné pohádky III. 

Pásmo pohádek.  

20.00 Hancock

Americký akční film. Seznamte se s hrdinou. Zachraňuje
nás. Ať se vám to líbí nebo ne…V  hlavních rolích  W.

Smith, Ch. Theronová  režie: Peter Berg, 98 min, české

titulky, repríza,  mládeži do 12 let nevhodný

NEDĚLE 7. PROSINCE

17.30 VALL - I 

Americký animovaný rodinný film.   …Nejnovější hit stu-
dií Disney - Pixar! V*iceúčelově A*utomatický  L*ikvi-
dační L*isovač I*munizátor. Režie: Andrew Stanton, 103

min, český dabing, repríza, mládeži přístupný

20.00 Hancock

SOBOTA 13. PROSINCE

15.00 Kytice pohádek III.

Pásmo pohádek.  

17.30 Zohan: Krycí jméno Kadeřník 

Americká akční komedie. Nezahrávejte si se svým ka-
deřníkem! V hl. roli A. Sander,  režie: Denis Dugan,

113 min české titulky, repríza, mládeži od 12 let pří-

stupný 

20.00 Zohan: Krycí jméno Kadeřník 

NEDĚLE 14. PROSINCE

17.30 Zohan: Krycí jméno Kadeřník 

20.00 Zohan: Krycí jméno Kadeřník 

SOBOTA 20. PROSINCE

15.00 Vánoční překvapení III.              

Pásmo pohádek.

17.30 Juno

Americká tragikomedie. Vždy nad věcí je…Juno! Režie: J.

Reitman,  96 min, české titulky, premiéra, mládeži od 12 let

přístupný      

20.00 Juno

NEDĚLE 21. PROSINCE

17.30 Juno

20.00 Juno

SOBOTA 27. PROSINCE

15.00 Kozí příběh - Pověsti staré Prahy 

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

min, repríza, ŠUP, mládeži do 15 let přístupný  

17.30 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník  

20.00 Rallye smrti   

NEDĚLE 28. PROSINCE

15.00 Kozí příběh - Pověsti staré Prahy 

17.30 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník  

20.00 Rallye smrti   

PONDĚLÍ 29. PROSINCE

15.00 Kozí příběh - Pověsti staré Prahy 

17.30 Muzikál ze střední

3: Maturitní ročník  

20.00 Králova přízeň  

Americký historický velkofilm. Jediné, co se může
postavit mezi dvě sestry, je království… V hl. rolích

N. Portmanová, S. Johanssonová, E. Bana, K.

Sccot-Thomasová, režie: Justin Chadvick,  115

min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let pří-

stupný  

ÚTERÝ 30. PROSINCE

15.00 Kozí příběh - Pověsti staré Prahy 

17.30 Muzikál ze střední

3: Maturitní ročník  

20.00 Králova přízeň  

STŘEDA 31. PROSINCE

N e h r a j e m e   

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

STŘEDA 3. PROSINCE

13.00 LIŠÁCI – MYŠÁCI A ŠIBENI-

ČÁK

Bijásek

17.30 Zapomenutý ostrov

Malá Nim (Abigail Breslin) žije sama se svým otcem

Jackem (Gepard Butler) na ostrově kdesi uprostřed

Pacifiku. On zkoumá pobřežní plankton, ona se baví

vymýšlením dobrodružných výprav po ostrově v dopro-

vodu svých zvířecích kamarádů lachtana, ještěrky a

papouška. Mezi její další záliby patří čtení knížek o Alexi

Roverovi, největším dobrodruhovi všech dob, které jen

podporují jejího dobrodružného ducha. Jednoho dne se

Jack rozhodne odjet na pozorování na druhý ostrov a Nim

si vyvzdoruje, že může doma zůstat sama. Jenže vzápětí

udeří bouře a po Jackovi jakoby se slehla zem. Nim se

tedy rozhodne napsat Alexovi, aby jí přijel zachránit.

Jenže Alex je ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice (Jodie

Foster), která sice prodala milióny svých dobrodružných

knížek, ale nikdy neopustila svůj dům. Odmítnout pomoc

malé dívce a svojí oddané čtenářce se Alex ale nechce.

Vypraví se tedy přes půl světa na osamělý ostrov, kde jí

čeká největší dobrodružství jejího života. USA, 2008, 96

min, Český dabing.

STŘEDA 10. PROSINCE

13.00 HORTON

Bijásek

20.00 Vy nám taky, šéfe! 

Filmová komedie "Vy nám taky, šéfe!" vypráví příběh

podnikatele, který chce nechat svoji firmu "poctivým"

způsobem zkrachovat. Aby měl jistotu, že všechno

proběhne nenápadně, přijme do ní záměrně takové lidi, o

nichž je přesvědčen, že jsou pro svoji práci zcela a napros-

to neschopní. Ukazuje se, že to byl geniální tah. Avšak

bohužel jen do doby, než začnou mít úspěch… A tak

začíná vysilující boj s blbcem… Česko, 2008, 95 min.

PÁTEK 12. PROSINCE

20.00 Katyň

Toto je první film, kde uvidíte jak sovětský důstojník

zdraví udatnou německou armádu Adolfa Hitlera.

Osmdesátiletý režisér Andrzej Wajda se dočkal doby, kdy

se mohl natočit film o povražděných polských zajatých

důstojnících Rudou armádou. Byla to jeho povinnost,

neboť tam byl popraven i jeho otec. Film se ale dotýká též

poválečného režimu v Polsku, kde lidé spojeni s Katyní

jsou perzekvováni. Rusové doposud neuznali tyto popra-

vy jako genocidu. Mladá generace, která nezažila život v

totalitě bude těžko chápat jemné souvislosti ve filmu. "Jak

dlouho si myslíš, že jim vydrží, to přátelství?" hovoří

spolu zajatí důstojníci, když viděli přátelské uvítáni

německého a sovětského důstojníka. "Hitler slibuje tisíci-

letou říši, komunismus je na věčné časy, to vyjde nastej-

no. Polsko, 2007, 117 min, v původním znění s titulky,

Nepřístupný do 15 let.

PÁTEK 19. PROSINCE

20.00 Sissi a Yetti

Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě. Světě

tak zdravém a harmonickém, že to nemůže být ani pravda.

Vše je dokonalé. Všeho je dostatek – peněž na zátop, čoko-

ládových kuliček na golf. Občas musí sice císařský pár

vládnout a reprezentovat, ale to vše je ve světě Sissi a

Franze „úžasné“. Dokud se nezačnou objevovat temná

mračna na jinak blankytně modré obloze… Císařovna

Sissi je unesena. Ačkoli nemá žádnou stopu, kterou by sle-

doval, vydává se neohrožený a nebojácný Franz do horeč-

natého stíhání únosců. Díkybohu brzy narazí na krátké

vzkazy, které Sissi dokázala během cesty zanechat.

Nicméně, obsah vzkazů a jejich rekonstrukce jsou pro

Franze nečekaným šokem! Franz to ale nevzdává a reagu-

je jako jakýkoliv jiný vládce jeho povahy: zuřivostí! A tak

začíná divoký hon, který se nezastaví ani před hranicemi

jeho země. Německo, 2007, 85 min, Český dabing.

STŘEDA 26. LISTOPADU

20.00 Cesta do středu Země

Film je natočen je na motivy knihy Julesa Verna Cesta do

středu Země. Jedná se zde o cestu za ztraceným bratrem,

v jejímž průběhu vědec, jeho snyovec a horský průvodce

objeví fantastický svět přímo ve středu matičky Země.

Hrdinové tu putují na souší i na rozbouřeném moři. Utkají

se i s masožravými rostlinami, či dokonce s prehistoric-

kými zvířaty... USA, 2008, 92 min. Nevhodný do 12 let.

Vstupné 50,- Kč. V originálním znění s titulky.

BIO SENIOR

BIO KORUNA
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Příběh filmu Anglické jahody se mohl

odehrát vlastně v jakékoliv době, která

se tak trochu vymkla z kloubů. Je osu-

dovým milostným příběhem mladých

lidí, kteří chtěli mít chvilku času na

lásku, ale ocitli se v nesprávnou dobu

na nesprávném místě. V horkém létě se

mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na

„sběr jahod“ do Anglie. Zdá se, že rodi-

na – otec, maminka a babička nemá jiné

starosti než vypravit potomka na cestu,

i když – jak to vypadá, ne všichni s jeho

rozhodnutím souhlasí.Jsme v Českoslo-

vensku roku 1968. Tomáš stráví s kama-

rády a dívkou Táňou bujarou noc před

odjezdem. Ráno však začnou otcovy

podezřelé telefonáty s kolegou Vránou,

plné tajných informací, maminka dělá

zásoby a babička pláče. Tomáš spěchá

na nádraží, Praha je však vylidněná a

žádné vlaky nejedou. Tomáš nepovažu-

je situaci zdaleka za vážnou, a tak ho

nějaký den zpoždění ani příliš netrápí.

Toho srpnového rána se však změnily

osudy tisíců lidí. 

Twilight natočila režisérka Catherin

Hardwicková, která mimo jiné režírovala

Příběh zrození, či Legendy z Dogtownu a

také snímek Třináctka. Na scénáři spolu-

pracovala autorka předlohy Stephenie

Meyerová s Melissou Rosenbergovou,

autorkou scénáře filmu Step up (Let´s

Dance) a seriálů jako Ally McBeal, The

O.C. a dalších.Upíra Edwarda ztvárnil

Robert Pattison.Film Stmívání (Twillight)

je natočen podle první ze čtyř knih od

Stephenie Meyerové. Bella byla vždy tro-

chu jiná. Když se její máma znovu vdala,

Bella se rozhodla sblížit se svým otcem a

nastěhovala se k němu do malého deštivé-

ho městečka Forks bez toho, aniž by čeka-

la, že se její život změní. Na první hodině

v nové škole si k ní přisedne tajemný a

okouzlující Edward Cullen, kluk, který je

jiný než všichni, které doteď potkala. Ve

škole se o něm šíří zvláštní zvěsti, stejně

tak o jeho sourozencích, se kterými vždy

sedává osamocený u jednoho stolu ve

školní jídelně. Postupně začne mít však

podezření, že Edward není úplně obyčej-

ný kluk.

STMÍVÁNÍ režie: Catherine Hardwicke

Rodinný film, dětský horor, dospělá

romance a pohádka o Červené Karkulce.

I když žánry na první pohled velmi odli-

šné, přesto se výborně doplňují ve vizu-

álně originálním filmu Marii Procház-

kové Kdopak by se vlka bál. Režisérka

Žraloka v hlavě se v něm vrátila k poetice

úspěšného absolventského filmu

Příušnice.

Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje

Terezka. Zbožňuje pohádku O Červené

Karkulce, má starostlivé rodiče, ve školce

nejlepšího kamaráda Šimona a takhle by

mohla žít šťastně až do smrti, kdybychom

se nepohybovali v realitě. Najednou

Terezka začíná ztrácet půdu pod nohama,

maminka a postupně všichni dospělí v

jejím okolí se začínají chovat divně a jedi-

ný, kdo jí dokáže poradit, je kamarád

Šimon. Ten má ve věci jasno. Maminku

Terezce vyměnili mimozemšťané. Stačí

jedno píchnutí vidličkou, rána, která se

okamžitě zacelí, a důkaz bude na světě.

Terezku tak čeká veliké dobrodružství. Ve

snaze zachránit pravou maminku bude

čelit mnohým nebezpečím a možná i hla-

dovému vlkovi.

Odrostlejší diváci budou asi příběh inter-

pretovat jinak. Těm se odhalí klasický

milostný trojúhelník ženy mezi dvěma

muži.

KDOPAK BY SE VLKA BÁL            režie: Maria Procházková

Internetové stránky projektu Rallye

smrti patří mezi ty nejnavštěvovanější.

Běží na nich online přenos nejbrutálněj-

ších automobilových závodů v historii.

Jejich aktéry jsou „obyvatelé" jedné z

nejtěžších amerických věznic. Pravidla

jsou jednoduchá - rychle, zběsile a co

nejbezohledněji dojet do cíle jako první.

Stačí pětkrát vyhrát a místo medaile vám

dají svobodu. Prohrát ovšem většinou

znamená zemřít - v hořícím vraku auta,

pod koly silnějšího soupeře nebo s kul-

kou v hlavě. Střílení čímkoliv je totiž

během závodu povoleno. Paul W. S.

Anderson, režisér a producent drsných

sérií Vetřelec vs. Predátor a Resident

Evil, oprášil populární thriller Death

Race 2000, vtiskl mu tempo 21. století a

navrch přidal skoro už profesionálního

filmového řidiče Jasona Stathama.

Posilovnou vyrýsovaný britský drsňák tu

hraje Jensena Amese, bývalého slavného

automobilového závodníka. Do basy se

dostal za vraždu, kterou nespáchal.

Bezskrupulózní ředitelce věznice (Joan

Allen) je jasné, že jeho schopnosti nesmí

v zájmu sledovanosti zůstat nevyužity, a

tak mu nabídne lákavý úkol. Ukrytý v

děsivé masce by měl dublovat legendár-

ního závodníka Frankensteina, který byl

hlavním důvodem toho, proč byla Rallye

smrti tolik populární. Poslední závod mu

byl bohužel osudný, naštěstí veřejnost to

neví, a tak může do kolbiště nastoupit

Frank.

RALLYE SMRTI        režie: Paul W.S. Anderson

Romantický film Noci v Rodanthe, který

vychází z bestselleru Nicholase Sparkse

vypráví příběh Adrienne Willis (Diane

Lane) - ženy, jejíž život ovládl chaos.

Adrienne si jednoho dne vyjede do pří-

stavního městečka Outer Banks v Severní

Karolíně za svou kamarádkou, která vlast-

ní malý hotel s restaurací. Vyčerpaná

Adrienne doufá, že si na cestě odpočine a

promyslí si, jak vyřešit ty spousty problé-

mů, které ji obklopují. Největší trable jí

dělá záletný manžel, který se chce vrátit

domů, a nezvladatelná dospívající dcera.

Krátce po příjezdu do Rodanthe se

Adrienne dozví, že se k městu blíží velká

bouře. Jediným hostem hotelu je Dr. Paul

Flanner (Richard Gere), který neuniká

před svým okolím, ale především sám

před sebou. Doktor  jehož životní zápas se

přehoupl do třetí třetiny, se rozhodne

navštívit svého syna (James Franco), se

kterým má nepříliš harmonický vztah.

Adrienne, jejíž život je plný stereotypu a

nenaplněného štěstí se svojí rodinou, pro-

žije s doktorem nádherný románek. A

ejhle emocionání a morální dilema je zde

a poznamená celý jejich život.

NOCI V RODANTHE                      režie: George C. Wolfe

„Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník“

nám ukazuje studentské „mazáky“

Troye a Gabriellu v okamžiku, kdy se

vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty

rozejdou, protože každý z nich směřuje

na jinou univerzitu. S ostatními spolu-

žáky se rozhodnou, že nastudují propra-

covaný muzikál, ve kterém se pokusí

zobrazit všechny své dosavadní zkuše-

nosti, své touhy a zároveň obavy ze

změn, jež budoucnost přináší. Se skvě-

lou muzikou a úžasnými tanečními

čísly, která maximálně využijí potenciál

velkého formátu filmového plátna, bude

tento film pro mladé publikum skvělou

zábavou s elektrizující energií. Třetí

film navazují na mimořádně populární

dílo příznivě přijaté nejen diváky, ale i

kritiky. Film má na svém kontě mimo

jiné dvě ceny Emmy, DGA Award

(Directors Guild of America), cenu

prestižního hudebního časopisu

Billboard a byl nominován na Americké

hudební ceny. Teenageři, kteří si oblíbi-

li předchozí díly, by měli využít příleži-

tosti, a zajít se na film podívat do kina,

protože režisér Kenny Ortega se nechal

slyšet, že si chce dát pauzu, neli dokon-

ce tímto dílem "ságu" uzavřít. 

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3     Režie: Kenny Ortega

ANGLICKÉ JAHODY       režie: Vladimír Drha
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SOBOTA 6. PROSINCE

19.00 Eugéne Labiche

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ 

Divadlo Palace Praha
Pan Marjavel žije v navenek spokojené domácnosti

se svou druhou ženou Hermance. 

Rodinného přítele Ernesta využívá k práci v domě i

na zahradě, ale netuší, že Hermance s ním udržuje 

tajný poměr, stejně jako udržovala jeho první žena s

jiným rodinným přítelem Jobelinem. On sám pak

jednou za čas tajně navštěvuje místní nevěstinec.

Shodou okolností vznikne situace, kdy jsou všichni 

muži podezíráni z nevěry. 

Hrají I. Řezáč, S. Postlerová, K. Halbich/J. Hájek,

M. Dlouhý/T. Pavelka,  M. Hudečková/M. Procház-

ková ad. Režie Vladimír Strnisko

Konec představení asi v 21.30 hodin

Vstupné 200, 210, 220  Kč

ČTVRTEK 11. PROSINCE

19.00 VÁNOČNÍ SEN 2008

Účinkují: členové Divadla Point a studenti 

Gymnázia JiříhoWolkera

Vstupné 50 Kč

PÁTEK 12. PROSINCE

19.00 Alessandro Baricco

NOVECENTO

Divadlo Viola Praha
Strhující příběh geniálního klavíristy. Odehrává se

na lodi, která pravidelně brázdila oceán mezi Evro-

pou a Amerikou. Novecento je jméno odloženého

novorozeněte, které námořníci objevili v podpalubí. 

V průběhu let se chlapec naučil hrát na piáno tak, že

i Bůh tančil, pokud se nikdo nedíval... Radost ze hry, 

která se z vypravěče Novecenta nakažlivě přenáší na

diváka, je nejen barvitá a barevná, ale je současně

detailně propracovaným hereckým výkonem, z

něhož jako základní motto čiší pozitivní, humanis-

tický přístup k životu. David Prachař získal za roli

cenu Thálie 2006. 

Simona Postlerová, Ivan Řezáč v představení „Nejšťastnější ze tří“ 

Foto: Ivo Mičkal

Účinkují: D. Prachař, E. Viklický

Režie: Lucie Bělohradská

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 190, 200, 210 Kč

ÚTERÝ 16. PROSINCE

19.00 Jacques Offenbach

KRÁSNÁ HELENA

Moravské divadlo Olomouc
V nesmrtelném Offenbachově zpracování Krásné

Heleny vůbec nejde o nové umělecké vyjádření

antického námětu, ale o příběh vpravdě soudobý.

Ovšem i kdybyste snad nevěděli nic o lehkomysl-

nosti ženy francouzského císaře, o záletech

samotného Napoleona III. ani o politických pletkách

druhého císařství, oslní vás neuvěřitelný gejzír

hudebních nápadů. Dílo zakladatele operetního

žánru je velkolepou satirou na Paříž oněch let, na

její bohy a vládce, na její lehkomyslné Heleny, kra-

savice i žárlivé manželky. Účinkují: P. Martínek/M.

Klamo j.h.,  O. Doležel/V. Málek, E. Gazdíková/L.

Vítková ad.

Dirigent Miloslav Oswald, režie a choreografie

Gustav Skála j.h.

Konec představení asi ve 22 hodin

Vstupné 200, 210, 220 Kč

PÁTEK 19. PROSINCE

16.30 DANCE SHOW

Taneční školy Hubený 
Prostějov

Pro veřejnost

Konec představení asi v 17.30 hodin

Vstupné 150, slevy 75, děti do 12 let  60 Kč

19.30 DANCE SHOW

Taneční školy Hubený 
Prostějov

Pro veřejnost

Konec představení asi ve 20.30 hodin

Vstupné 150, slevy 75, děti do 12 let  60 Kč

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

ČTVRTEK 18. PROSINCE

18.00 ČAJOVNA GJW 

Tradiční předvánoční literární čajovna k popu-

kání, tentokráte s hosty z minula i z budouc-

nosti a provoněnou štiplavou vůní slam poetry.

Režie M.Marek a A.Pospíšil. 

PÁTEK 19. PROSINCE

19.00 JÍZDA S ELVISEM

Večer věnovaný legendárnímu zpěvákovi.

Vystoupí hudební skupina Laxemberk, členové

Divadla Point a hosté. Režie A. Mačák. Vstup

pouze v oblečení elvisovské éry!

SOBOTA 20. PROSINCE

19.00 PANORAMA A LERY´S 

CHERRIES - SETKÁNÍ

Netradiční hudební pojetí tradičních vánočních

koled. 

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Koncert pro královský nástroj violu da

gamba otevře ve středu 3. prosince před-

vánoční programovou nabídku Městského

divadla v Prostějově. Virtuózní hudební

seskupení Ensemble Tourbillon řízené

gambistou Petrem Wagnerem představí v

cyklu abonentních koncertů v před-

náškovém sále Národního domu díla skla-

datelů Marina Maraise, Antoina Forque-

raye a dalších barokních autorů. „Za zlatý

věk violy da gamba lze označit období od

poloviny 16. do druhé poloviny 18. století,“

uvedl Petr Wagner. Marais a Forqueray

jsou podle jeho slov nejznámější hudební

rivalové zlatého období francouzského

baroka, které  s fanatismem, ale i úctou

„propírala“ na přelomu 17. a 18. století

snad celá Evropa. Kromě violy da gamba

zazní na koncertu další historické nástroje -

cembalo, arciloutna či theorba.

Pro skupinu A uvede v sobotu 6. prosince v

19 hodin pražské Divadlo Palace předsta-

vení Nejšťastnější ze tří s Ivanem Řezáčem,

Simonou Postlerovou, Kamilem Halbi-

chem či Kateřinou Hrachovcovou v hlav-

ních rolích. „Komedii režírovanou Vladi-

mírem Strniskem chválí kritika i publikum.

Stoprocentně se jí totiž daří plnit jediný cíl

– dobře pobavit diváka,“ uvedla ředitelka

divadla Alena Spurná a dodala: „Pro obdo-

bí před Vánocemi se již tradičně snažíme

vybírat tituly, které jsou laskavé a slibují

dobrou zábavu.“

K pohodě  bezpochyby přispěje také chari-

tativní koncert Jožky Černého s cimbálo-

vou muzikou Gracia, který se koná v úterý

9. prosince od 17 hodin. „Tento koncert je

určen seniorům a tělesně postiženým lidem

s jejich doprovodem. Díky podpoře města

Prostějova, je vstup na koncert zdarma,“

uvedla organizátorka Jana Krejčí s tím, že

pořadatelem je Svatolazarská komenda v

Prostějově.

Lahůdkou nabízející jedinečný divadelně

hudební zážitek je představení Novecento

pražského divadla Viola, jež předplatitelé

skupiny 5P zhlédnou v pátek 12. prosince v

19 hodin. Hra vypráví velký příběh jedno-

ho výjimečného lidského osudu – geniál-

ního klavíristy, kterého jako odložené

novorozeně našli námořníci v podpalubí

zaoceánské lodi a on na ní prožil celý život.

David Prachař tento příběh vykresluje tako-

vým způsobem, že za roli získal v roce

2006 cenu Thálie. „Dodávat, že virtuózní

pianista Emil Viklický  vytváří v představe-

ní mnohem víc, než hudební kulisu, je snad

zbytečné,“ konstatovala Spurná.

V předvánočním menu prostějovského

divadla nechybí ani Moravské divadlo Olo-

mouc, které v úterý 16. prosince uvede ope-

retu Jacquese Offenbacha Krásná Helena,

již pohostinsky nastudoval Gustav Skála. 

K nejočekávanějším předvánočním pořa-

dům patří v Prostějově koncert Ondřeje

Havelky a jeho Melody Makers nazvaný

tentokrát „Zavřete oči, přicházíme…“.  „O

mimořádném zájmu svědčí skutečnost, že

měsíc před koncertem zbývá v prodeji

poslední padesátka vstupenek,“ sdělila

ředitelka divadla. 

Tečku za bohatým programem roku 2008

svěřilo Městské divadlo v Prostějově míst-

ní kapele Létající rabín. „Rabíni i my se

opět po roce těšíme na všechny, kteří pře-

stanou uklízet, péct a gruntovat a přijdou si

posedět,“ pozvala Spurná na koncert klez-

merové kapely, který se koná v pondělí 22.

prosince v 19 hodin v přednáškovém sále.

-eze-

PROSTĚJOVSKÉ DIVADLO VSADILO
PŘED VÁNOCEMI NA POHODU

Divadlo Point Vám poskytne 
útočiště před zuřícím 
vánočním shonem. 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví 
v novém roce 2009 a děkujeme

našim divákům za zachování přízně.

přeje všem svým příznivcům krásné 
a spokojené Vánoce a úspěšný rok 2009



Letos, tedy v roce 2008, uplynulo již

plných 110 let, od chvíle, kdy městská rada

našeho slovutného města dospěla k názoru,

že pro občany je nutné zřídit městskou kni-

hovnu. Nestalo se to spontánně a ihned.

Tomuto aktu předcházela doba usilování i

doba mlžení. Byl to normální společenský

proces. Stalo se to 30. září za  přítomnosti

pana starosty Karla Vojáčka. Patří jim,

panu starostovi i městské radě, za to věčná

sláva a dík občanů, kteří vědí proč jsou na

světě knihovny a proč je knihovna i v Pro-

stějově. Městská knihovna je instituce

stará, tradiční, oblíbená i opomíjená, konec

konců jako všechny knihovny v našich

zemích. Na počátku byl Moravský čtenářs-

ký spolek. Nadnárodní a nadkonfesionální,

dalo by se říci, občanské sdružení.

Knihovna hledala prostory a vlastní tvář.

Hledání bylo přerušeno válečnou líticí a po

válce bylo všechno jinak. Život knihovny

příznivě ovlivnil knihovnický zákon, měst-

ská rada jmenovala městského knihovníka

pana Filipa Cyrila Župku, známého autora

a publicistu. Byla jmenována knihovní

rada, ve které zasedal i P. Karel Dostál-

Lutinov, který knihovně věnoval desítky

hudebnin a nad hudebním oddělením bděl.

Svědčí o tom zápisy z jednání knihovní

rady. Městská rada dokonce prohlásila, že

umístění knihovny v budově městských

střelců z roku 1823 je provizorní a knihov-

na bude přestěhována do nového kultur-

ního domu. Ten měl stát na místech, kde

stojí dnešní PRIOR a měl mít podobu sva-

topetrské basiliky v Římě. Na tuto stavbu,

nebo jakoukoliv jinou, prostějovští čtenáři i

knihovníci čekají dodnes.

Období 1918-39 lze charakterizovat jako

období rozvoje, mírného, ale přesto rozvo-

je. Válečnou dobu knihovna přestála bez

bombardování a větších následků. Pozdější

vývoj byl, jako u všech knihoven pozna-

menán kulturní revolucí, socialistickou

soutěží a ostatními dobovými tanci.

Po roce 1989 knihovna prodělala dvě

zásadní změny, první spočívala v proble-

matické rekonstrukci, která nepřinesla

žádné rozšíření prostor a v podstatě, sou-

časně s tím i transformaci.  Dá se říci, že v

té době byl okresní knihovnický systém,

verbatim et literatim, rozkotán na prvočini-

tele. O této době lze jen konstatovat, že od

září 1997 byla knihovna, jako jedna z prv-

ních v našich zemích, připojena na internet.

-MQ-
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110 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
V PROSTĚJOVĚ – DÍL II. - DOKONČENÍ

SOVIČKIÁDA 2008 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

výstava fotografií 

Houby známé i neznámé

KDY: prosinec 2008

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Autory fotografií jsou Mgr. Eva Zatloukalo-

vá, Ing. Jiří Lazebníček a Ing. Josef Plaček.

Před návštěvou výstavy doporučujeme se

předem osobně, mailem nebo telefonicky

domluvit na tel. 603 298 039 nebo 582 338

278. E-mail: iris@iris.cz. Výstava potrvá do

30.12.2008.

tvořivá dílna

Keramika: vánoční dekorace 

na stromeček

KDY: pondělí 1. prosince od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba drobných ozdob na vánoční strome-

ček.

Poplatek 50Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

tvořivá dílna

Výroba jmenovek a vánočních

přání technikou Enkaustik

KDY: pátek 12. prosince od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Znovuobjevená technika malby voskem. 

Poplatek na materiál 30,- Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

tvořivá dílna 

Keramika - vánoční dekorace 

na stromeček - glazování

KDY: pondělí 15. prosince od 16:00 do

18:00 

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

glazování drobných ozdob na vánoční stro-

meček. 

Poplatek 50Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

Akce finančně podpořilo
Město Prostějov

a
Ministerstvo životního prostředí v rámci
společného programu SSEV Pavučina 

a ČSOP Národní síť středisek ekologické
výchovy

Ve čtvrtek 23. října 2008 proběhlo na

dětském oddělení Městské knihovny v

Prostějově slavnostní vyhlášení výsledků

Sovičkiády. 

Do letošního, již 7. ročníku literární sou-

těže, zaslalo své práce více než 80 dětí a

studentů ze základních škol a gymnázií

Prostějovska.

Odborná porota, v čele s předsedkyní, paní

Hanou Kotyzovou, vybrala těchto šest fina-

listů:

1. místo: Karolína Šobrová, ZŠ Palacká 

2. místo: Kristián,Vlach, ZŠ Němčice n/H

3. místo: Broněk Mrkva, ZŠ Němčice nad

Hanou 

4. místo: Martina Výmolová, Gymnázium

Jiřího Wolkera 

5. místo: Lenka Doležalová, ZŠ J. Železné-

ho 

Zvláštní cenu poroty za poezii získal

Tomáš Volenec z RG a ZŠ Prostějov. 

Dalšího ročníku Sovičkiády se můžete

zúčastnit i Vy - Vaše literární pokusy (básně

i povídky) můžete odevzdávat po celý rok

na dětském oddělení prostějovské knihov-

ny.

Vánoční prodej vyřazených knih 

Městská knihovna v Prostějově připravila pro své čtenáře i veřejnost

burzu vyřazených knih.

Za výhodnou cenu 1 Kč za knihu si můžete nakoupit beletrii i naučnou

literaturu.

Prodej se uskuteční v úterý 9. prosince 2008 od 12.00 do 16.00 hod 

v prostorách čítárny v přízemí budovy.

Městská knihovna Prostějov oznamuje svým čtenářům, návštěvníkům

a přátelům, že v době od 23. prosince do 4. ledna bude  uzavřena.

Přejeme krásné prožití Vánoc, spokojenost a pevné zdraví.
Těšíme se na Vás od 5. ledna 2009, přátelé.
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STŘEDA 3. PROSINCE

19.00 ZLATÝ VĚK VIOLY 

DA GAMBA

PETR WAGNER – viola da gamba/dirigent

& ENSEMBLE TOURBILLON

Virtuózní skladby v průřezu dvou staletí pro králov-

ský nástroj violu da gamba

Na koncertě zazní skladby těchto autorů:

Marin Marais  (1656-1728)

Antoine Forqueray  (1679-1745)

François Couperin (1668-1733)

Gottfried Finger (cca 1655-1730)

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)

Christopher Simpson (cca 1606-1669)

Tobias Hume (1579-1645)

Carl Friedrich Abel (1723-1787)

(viola da gamba II, cembalo, theorba/barokní kytara,

arciloutna)

Konec koncertu asi ve 21 hodin

- přednáškový sál Vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 9. PROSINCE

17.00 JOŽKA ČERNÝ a cimbálová

muzika Gracia

Charitativní  koncert pro seniory a tělesně postižené

Pořádá Komenda sv. Lazara v Prostějově

- divadelní sál Vstup volný

Akci podpořilo město Prostějov

ČTVRTEK 18. PROSINCE

19.00 „ZAVŘETE OČI, 

PŘICHÁZÍME…“

ONDŘEJ HAVELKA 

A JEHO MELODY MAKERS

Koncert

- divadelní sál Vstupné 300, 320, 340 Kč

NEDĚLE 21. PROSINCE

17.00 VÁNOČNÍ KONCERT

adventní koncert

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Účinkují: pěvecký sbor Cyrilometodějského gym-

názia v Prostějově a sólisté

- divadelní sál Vstupné 100 Kč

PONDĚLÍ 22. PROSINCE

19.00 LÉTAJÍCÍ RABÍN

negruntujte – nepečte -  přijďte posedět
- přednáškový sál Vstupné 70 Kč

Sponzor: Božena Sekaninová, senátorka

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

PÁTEK 5. PROSINCE

KLEMENTOVA 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

SOBOTA 6. PROSINCE

KONTRAFAKT  

PÁTEK 12. PROSINCE

20.00 X-MASS Masakr 2009

FROM BEYOND /brutal doom Prostějov/... STIG-

MA /death metal Boskovice/... F.O.B. /deathcore

Tábor/... NO FUTURE /experimentální metal Prostě-

jov/... AMON /black-death Brno/... Vstupné 70,-Kč

Pozor: Vánoční loterie!!! Všechny vstupenky jsou

slosovatelné. Losovat se budou CD metalových kapel

věnované firmou Metalworld.

SOBOTA 13. PROSINCE

19.00 DAVID KRAUS&BAND  

David Kraus – známý zpěvák se svou kapelou složenou

z výtečných muzikantů. Jejich vystoupení je nejen

opravdovým hudebním zážitkem, ale i skvělou

zábavou.David Kraus chystá své nové dlouho oče-

kávané CD. Host: Lukáš Zíta - kytara, zpěv - blues,

soul, folk - vlastní tvorba a netradiční verze písní ame-

rických muzikantů, jako je Simon and Garfunkel, Clap-

ton,Dylan a další. Odlet: 19:00 Začátek koncertu: 21:00

ČTVRTEK 18. PROSINCE

- 123.min 

PÁTEK 19. PROSINCE

21.00 ELECTRONIC 

CELEBRATION   

Předvánoční party, která oslavuje magické skloubení

elektronické a živé hudby... SPLITTER with BLUE

APE (bassa, kytara, bicí, saxofon).... SMASHING

RAVER feat. TOMMYGUN. SUB_ZERO.

SOBOTA 20. PROSINCE

ŠVIHADLO 

STŘEDA 24. PROSINCE

22.00 ŠTĚDROVEČERNÍ 

d´n´b KAPR 

PÁTEK 26. PROSINCE

ROCK IN APOLLO 

Durchumdurch, Sto chuti, The fčil revival

SOBOTA 27. PROSINCE

HIP HOP 

Rock Bar ŠKORPION  Plumlovská (naproti Sluníčka), PV

PÁTEK 12. PROSINCE

21.00 Crust, HC & Grind 

(VETO, TOP SEKRET, EMPTY HALL OF FAME,

KONFIDENT) 

SOBOTA 27. PROSINCE

21.00 Free TEKNO   

(Skutekutek & Guest) 

NEDĚLE 28. PROSINCE

20.00 *** FUCKING 

NEW YEAR ***  Punk-HC 

(THE BREED, DOMOBRANA, THE FLIPING

DOG & Guest)

Mystic Club  Plumlovská (OD Kubus), PV

PÁTEK 5. PROSINCE

Dj Filip Jančo

SOBOTA 6. PROSINCE

Dj Desperádo

NEDĚLE 7. PROSINCE

Mikulášská - Dj Václav Kopka

PÁTEK 12. PROSINCE

sk. V E R O N A -Dj Václav Kopka

SOBOTA 13. PROSINCE

Dj Piere

PÁTEK 19. PROSINCE

Dj Petr Kopčil - Rádio KISS

PÁTEK 20. PROSINCE

Dj Kobza - Radio HANÁ

ÚTERÝ 23. PROSINCE

Socpárt  Dj Choruno

STŘEDA 24. PROSINCE

Půlnoční discotéka - Dj Václav Kopka

PÁTEK 26. PROSINCE

Štěpánská-Dj Rosťa 

SOBOTA 27. PROSINCE

Dj Choruno

NEDĚLE 28. PROSINCE

Teneger párty - Dj Choruno

ÚTERÝ 30. PROSINCE

Dj-ská sešlost pod vedením Dj Pavla Kováře

STŘEDA 31. PROSINCE

Silvestr 2008-Dj Choruno 

Jedna z největších stálic prostějovské

hudební scény, metalová kapela From

Beyond se konečně dočkala. Po patnácti

letech svého fungování, se členové kape-

ly rozhodli konečně natočit svůj první

oficiální videoklip. Přes několikeré

potíže s všemožnými povoleními a

mnohdy až marným bojem s úředním

šimlem, se podařilo dojednat kapele k

místu natáčení vyvolenou destinaci. 

„Natáčení proběhlo v září letošního roku

na blíže nespecifikovaném místě nedaleko

Prostějova. Za kamerou stál a celý klip

režíroval mladý nadějný filmař Michal

Šteflovič, jenž už má za sebou spolupráci s

regionálními kapelami Sauria, The Creeps

nebo Hannibal Lecter,“ nechtěl, nebo spíše

nemohl zabíhat do podrobností zakládající

člen From Beyond Tomáš Jachník. Fanou-

šci kapely však nemusejí zoufat. Výsledek

poctivé práce totiž  můžete shlédnout na

oficiálních stránkách kapely:

/www.frombeyond.biz, www.bandzone.cz

/frombeyond/ a nebo přímo na youtube.

Prostějovská premiéra a křest videoklipu k

písni Inself Impact se odehraje v pátek 12.

prosince od 20:00 v hudebním klubu Apol-

lo 13 za účasti kapel NO FUTURE,

AMON,  STIGMA, F.O.B. a samozřejmě

domácích FROM BEYOND. 

Všechny zakoupené vstupenky v hodnotě

70 korun budou slosovatelné ve vánoční

tombole, kterou připraví firma Metal-

world. -red-

Skladatel, zpěvák a malíř Richard

Pachman se letos představí v Prostějově

v adventním programu obsahujícím

jeho skladby z jeho 20 vydaných alb,

vánoční písně, blok skladeb z oratoria

Mistr Jan Hus i vánoční písně z posled-

ního alba „Kouzlo“ v podání autora a

muzikálové zpěvačky a herečky Dity

Hořínkové.

Adventní koncert plný předvánoční poho-

dy se uskuteční v sobotu 13.12.2008 v 17

hodin, v prostějovském Husově sboru (za

Priorem na hlavním náměstí). 

Předprodej: pokladna Městského divadla

Prostějov, vchod z restaurační terasy

Národního domu, tel. 582 333 390, prodej

vstupenek i před koncertem v kostele. 

Info: www.pachman.czFrom Beyond natočili 
svůj první videoklip

Richard Pachman a Dita Hořínková:
Adventní koncert  „KOUZLO“ 

Již popáté zazpívá Jožka Černý prostějov-

skému publiku. V úterý 9. prosince 2008

pořádá Svatolazarská komenda v sále

Městského divadla v Prostějově v 17,00

hodin adventní koncert. Jožka Černý s cim-

bálovou muzikou Gracia a zpěvačkou

Lubomírou Tomanovou potěší seniory a

handicapované občany nejen lidovými

písněmi, zazní i vánočně laděné skladby.

Koncert je pořádán za finanční podpory

města Prostějova.

Nyní je na místě otázka, co je Svatolazar-

ská komenda za organizaci? Svatý Lazar je

postava známá všem křesťanům a reminis-

cencí na jeho jméno je bezpočet. Tak vzni-

kl například pojem lazaret. Organizace

působí téměř tisíc let, vznikla za křižáckých

válek v Palestině. Dnes se, stejně jako

dříve, věnuje péči o potřebné, nemocné a

handicapované.

29. září 2004 vznikla příjemná tradice kon-

certů pro seniory a handicapované občany,

pořádaných Svatolazarskou komendou v

Prostějově. Letošní, 5. ročník se posunul z

tradičního zářijového termínu na dobu

předvánoční. Vstupenky zdarma byly z

velké části nabídnuty potřebným lidem

přímo do sociálních center a organizací,

část zůstala k dispozici zájemcům prostřed-

nictvím  divadelního předprodeje. -JK- 

Jožka Černý opět v Prostějově



Josef Mžyk, narozen 1944

ve Vídni, vyrostl v Opavě,

studoval na Umělecko-

průmyslové škole v Uher-

ském Hradišti a Praze, kde

žije a tvoří dodnes. Absol-

voval Akademii výtvar-

ných umění, kde byl jeho

profesorem Vojtěch Tittel-

bach, poté navštěvoval

Čepelákovu grafickou

školu a nakonec počátkem

osmdesátých let studoval

na École des Beaux Arts v

Paříži u slavného prof.

Oliviera Debré. Josef

Mžyk má za sebou mnoho samostatných

výstav v České republice, ve Francii,

Německu a Nizozemí;

zúčastnil se na více než

dvou stech společných

výstavách jak doma, tak i v

zahraničí. Jeho díla jsou

součásti sbírek v České

republice, USA, Francii,

Německu, Anglii, Švédsku,

Španělsku a v Argentině;

jeho dílo bylo poctěno

celou řadou významných

cen a ocenění. Mžyk se

věnuje zejména kresbě a

malbě, ale zrovna tak je

doma i ve všech grafických

technikách, je vyhledáva-

ným ilustrátorem knih a časopisů. Je

bytostným kreslířem par excellence. V

neposlední řadě je tvůrcem nejrozměrně-

jších výtvarných realizací na moderní

architektuře v Praze a v dalších českých

městech; spolupracoval s předními archi-

tekty (Milunič, Línek, Pleskot, Dohnal).

Již v jeho raném období převládalo v

malbě i grafice expresivní pojetí. Postupně

do jeho děl vstupoval řád, který se promítal

do barevných ploch dělených soustavami

linií. Mžyk do programu zařazuje i díla,

která v nedávné době zaznamenala mimo-

řádný ohlas v Německu. Jeho projev se

pohybuje v rozmezí určeném trpělivě tvo-

řenou skladbou a spontánní rychlou kres-

bou nebo malbou.
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Kino Metro 70 Školní 1, PV

Kavárna ND Vojáèkovo n. 1, PV

DO KONCE ROKU 2008 

Josef Mžyk – obrazy a grafika

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV

Špalíèek    Uprkova 18, PV

Špalíèek    Uprkova 18, PV

BORIS JIRKŮ

- Plakáty a pozvánky

100 let Národního domu v Prostějově

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV

DO KONCE PROSINCE

Vánoce u nás 

– Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ. 

Galerie Linka Kravaøova 14, PV

OD PONDĚLÍ 1. PROSINCE

PROSTĚJOVŠTÍ VÝTVARNÍCI 

Vernisáž: 1.12.2008 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 večer-

ních klubových akcích.

OD 4. PROSINCE

Jana Saby & Drahomíra Husičková

OBRAZY 

Výstava potrvá do 11. 1. 2009

KK Duha        Školní 4, PV

ADRA - POMÁHÁME SPOLEČNĚ 

LITOGRAFIE JANY WIENEROVÉ

Ve čtvrtek 27. listopadu  se v Muzeu Pro-

stějovska – ve Špalíčku - pod názvem

Pomáháme společně - uskutečnila verni-

sáž výstavy fotografií, která mapuje čin-

nost Dobrovolnického centra ADRA Pro-

stějov v období dvou let 2006 až 2008.

Fotografie podávají svědectví o různorodé

činnosti zdejších dobrovolníků – od aktivit

v domovech seniorů včetně kulturních

vystoupení, vzdělávacích akcí či individu-

álních návštěv, přes spolupráci se sdruže-

ním Lipka až po fotografie ze školení a

seminářů, které dobrovolníci absolvují,

aby byli na svou činnost dobře připraveni.

K další skupině pak patří snímky ze dvou

ročníků Pochodu všech generací, nejmilej-

ší fotografie z návštěv zvířat v domovech

seniorů a fotky dokumentující zapojení

Prostějovanů do projektů ADRA. Výstavu

finančně podpořil Olomoucký kraj,  Město

Prostějov a řada dalších sponzorů. Výsta-

vu si můžete prohlédnout denně kromě

pondělí  od 9.30 do 12 a od 13 do 17

hodin. -ok-

V pondělí 17. listopadu proběhla za hojné

účasti občanů vernisáž výtvarných prací

paní Mgr.Jany Wienerové. Zvolené datum

bylo příhodné, neboť připomenutí oslavy

svobody projevu, ať už slovního nebo

výtvarného, je důležité pro každého z nás.

Jana Wienerová, pochází z Broumova a

dlouhou dobu působila v Praze, pohovořila

o svých začátcích - výtvarných i duchov-

ních.

V úvodu vernisáže zazněly varhanní sklad-

by v podání Ladislava Němce, zobcová

flétna PhDr. Ingrid Silné a zpěv Jany Levé.

Po zahájení výstavy udržovalo příjemnou

atmosféru kvarteto hudebníků z kapely

Zion Squad.

A stane se tradicí, že příští výročí 17. listo-

padu oslavíme opět vernisáží dalšího auto-

ra. 

Prodejní výstava litografií je otevřena v

úterý odpoledne a v pátek a v neděli dopo-

ledne, do 4. ledna 2009. -ik-

V GALERII B VYSTAVUJE JOSEF MŽYK

V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49, PROSTĚJOV

VÁS ZVE NA VÝSTAVU

JOSEF MŽYK
TEN OKAMŽIK JEN

KDY BARVA A
ŽENY JSOU SEN

VERNISÁŽ SE KONÁ 

VE ČTVRTEK 4. 12. 2008

V 17.00 HODIN.

VÝSTAVA POTRVÁ DO 16.1. 

OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12

TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV



20

V úterý 11. listopadu 2008 byla slavnostně

odhalena pamětní deska generálu Josefu

Dudovi na domě v Prostějově, Sádky 6,

kde generál žil. 

„Pamětní deska o rozměrech 57 x 70 cm má

v horní části kruh rozčleněný barevným

sklem v národních barvách. Vyzdvihují se

tak zásluhy Josefa Dudy o stát. Tvar vlajky v

kruhu připomíná označení českých letadel.

Vzájemné propojení skel může také připo-

dobňovat vrtuli letadla. Tím je zdůrazněna

Dudova letecká minulost. Písmo i kruh jsou

vyřezány do nerezu vodním paprskem,“

popsala pamětní desku její autorka, sochařka

Pavla Kačírková.

O generálu Dudovi:

Cpt. RAF, generál letectva Josef Duda,
CBE (nar.9.8.1905 v Bratkovicích, 

Kralupy nad Vltavou 
– zemřel 7.12.1977 v Prostějově)

Komandér Řádu Britského impéria a Řádu

Bílého lva, generál letectva Josef Duda byl v

letech 1933 – 1935 nejprve velitelem Vojen-

ských akademiků ve VLU (Vojenské letecké

učiliště) v Prostějově, podílel se na jejich

instruktáži a výcviku. V letech 1935 – 39

působil v Leteckém pluku 3 „Generála –

letce M. R. Štefánika“ a stal se velitelem

stíhacích letek a perutí v ČSR.

Po 15. 3. 1939 organizoval ilegální odboj a

se svou skupinou přešel v červnu protekto-

rátní hranice do Polska, kde vstoupil do dob-

rovolného zahraničního vojenského II.

národního odboje. Působil jako velitel čes-

kých letců ve Francii a ve Velké Británii.

Válku ukončil v britské hodnosti plukovníka

s návrhem na povýšení do rytířského stavu.

Od roku 1945 působil jako velitel Vojenské-

ho leteckého učiliště v Prostějově.

V letech 1945 – 1948 se stal plukovníkem a

velitelem čs. letectva na Moravě.

Od roku 1948 byl komunistickou vládou

přeložen do zálohy a degradován….

V roce 2002 byl udělen generálovi Josefu

Dudovi Řád Bílého lva vojenské skupiny III.

třídy in memoriam.

V pondělí 3. listopadu prožili rodiče a děti

z vrahovické MŠ Smetanova velmi

příjemné odpoledne. Konaly se zde dvě,

již tradiční, podzimní akce.

První z nich byla soutěž o nejkrásněji vyzdo-

benou dýni, v níž porota složená výhradně z

tatínků hodnotila šikovnost a nápaditost

tvůrců – převážně maminek a dětí, které z

dýní vytvořily kromě typických halloween-

ských obličejů i různé panáčky, čarodějnice,

indiány a dokonce i celé rodinky.

V soutěži o nejkrásnějšího létajícího draka

mohli zase naopak předvést svoji zručnost

tatínci. Povětrnostní podmínky byly příznivé

a tak se obloha nad Vrahovicemi brzy zapl-

nila velkým množstvím barevných dráčků.

Děti čekala za šikovnost sladká odměna a

pro všechny ostatní bylo odměnou krásně

strávené odpoledne.

Paní učitelky z MŠ Smetanova si za tuto a

další podobné akce, které se zde pro děti a

rodiče pravidelně pořádají, zaslouží velké

poděkování. Za všechny spokojené rodiče
Monika Mildová

Pamětní deska generálu Dudovi 

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 
ČTVRTEK 18. PROSINCE

9.30 ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 

Co je náplní práce vojenského kaplana AČR

nám v předvánočním čase přiblíží kpt. Miro-

slav Zdík Jordánek, O. Praem kaplan 4. bri-

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA  PROSINEC  2008:

HUDEBNÍ OBOR:

Vánoční besídky žáků – sál ZUŠ – v 17.00 hod. 

9.12.,11.12.,15.12.,16.12.,17.12.,18.12. (el. klávesy )

10.12. 2008 Vánoční koncert – starší žáci 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

12.12. 2008 – Vánoční dramatické nadělení

V 16.00 hod. a v 18.00 hod. v sále ZUŠ 

Pestrý program plný minipohádek, vánoční poezie, ….

Připravily : p.uč. Mgr. H. Kotyzová, Bc. J. Turčanová 

TANEČNÍ OBOR :

2. 12. 2008 - Mikulášská  besídka tanečního oboru v 17.00 hod. sál ZUŠ

Vystoupí žákyně 2. ročníku 

3.12. 2008  - Mikulášská besídka tanečního oboru v 17.00 hod. sál ZUŠ 

Vystoupí žáci a žákyně přípravné taneční výchovy. 

8.12. 2008  - Mikulášská  besídka tanečního oboru v 17. hod. sál ZUŠ

Vystoupí  žákyně 1. ročníku 

Žáky a žákyně připravila p.uč. P. Jahodová 

VÝTVARNÝ OBOR :

Galerie Linka – Vánoce u nás – práce žáků VO 

Městská knihovna Prostějov, Dětské oddělení Vás zve na Pletení ozdob ze slámy 

ve čtvrtek 11. prosince 2008 Začátek ve 13.30 hodin v knihovně -  na dětském oddě-

lení (Vápenice 9, Sportcentrum)

Informační centrum pro mládež Prostějov při Cyrilometodějském gymnáziu 

Den internetu pro seniory zdarma - na 10. prosince 2008 připravilo ICM Prostějov

Den internetu a poradenství pro seniory zdarma (14:00 – 16:00) jako dárek k příleži-

tosti Mezinárodního dne lidských práv. 

Německá konverzace je určena pro širokou veřejnost a je zdarma. Přihlásit se

může každý, kdo má chuť procvičit si němčinu aktivně při hře a v diskuzi s rodilou

mluvčí. V současné době probíhá každé pondělí 17:30 – 18:30 německá konverzace

pro pokročilé a každou středu 17:00 – 18:00 německá konverzace pro začátečníky.

Německou konverzaci vede Franziska Handrick, účastnice Evropské dobrovolné slu-

žby. Začít je možné kdykoliv. 

Více informací o našich službách a plánovaných aktivitách získáte na
www.icmprostejov.cz, na telefonu 582 302 553, na e-mailu icm@cmg.prostejov.cz 

nebo nás můžete navštívit přímo v ICM Prostějov na adrese Komenského 17 
(budova Cyrilometodějského gymnázia), Prostějov.

gády rychlého nasazení. Vstupné: Pololetní

průkazka: 100 Kč (bez pololetní průkazky): 30

Kč.

Kulturní klub DUHA, Školní 4, 

Prostějov

AKCE PRO SENIORY

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA SMETANCE

ČTVRTEK 11. PROSINCE

14.00 Vánoční přátelské posezení 

s kulturním pořadem žáků 

RGaZŠ Prostějov

– pořádá Svaz důchodců, místní organizace

Prostějov

Městské divadlo - přednáškový sál

Vojáčkovo nám. 1, 

Prostějov

DÁMSKÁ JÍZDA
STŘEDA 10. PROSINCE

17.00 III. Dámská jízda 

– tentokrát věnovaná: OBDOBÍ BAROKA.

Dvě hodiny vyprávění o historii, historických

osobnostech, módě a jiných zajímavostech.

Účinkuje: Eva Suchánková a divadelní spolek

Historia. Vstupné Kč

Kulturní klub DUHA, Školní 4, 

Prostějov
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Zanedlouho jich bude okolo nás

všude plno. Budou nejen v televi-

zi, ale i ve výkladech obchodů,

shlížet na nás budou dokonce ze

stožárů pouličního osvětlení,

nabízet je budou i cizokrajní pro-

davači ve svých stáncích. Co? No

přece tzv. betlémské či vánoční

hvězdy, nejčastěji vyvedené ve

tvaru komety, tj. pohříchu ne

hvězdy. Letos s největší pravděpo-

dobností o Vánocích kometu na

reálné obloze neuvidíme, ale ve

všech českých betlémech bude

zářit Halleyova kometa, a to díky

proslulému italskému malíři Giot-

to di Bondone (1266 – 1337). Ten

ji jako motiv použil jako úplně

první nad jesličkami roku 1304 ve

své fresce "Klanění králů" pro

padovskou kapli Scrovegni all'A-

rena. Její předlohou mu bylo patr-

ně jeho vlastní pozorování Halley-

ovy komety v roce 1301. Kresba

byla tak podobná Halleyově

kometě, že kosmická sonda,

vyslaná jí vstříc v polovině 80. let

minulého století, byla pojmeno-

vána právě Giotto. Kometa to ale

asi tenkrát nebyla. Astronomie na

Dálném východě byla už tehdy

velmi rozvinutá a jasná vlasatice

by tehdejším pozorovatelům jistě

neunikla. Jedinou adeptkou by se

mohla zdát kometa Halleyova, ta

se však objevila na obloze moc

brzy (roku 12 př. n. l.) a při dalším

návratu naopak moc pozdě (roku

66 n.l.). Navíc kometa tehdy sym-

bolizovala předzvěst něčeho

neblahého, špatného, čímž naro-

zení Ježíška rozhodně být nemělo.

A tak při pohledu na vánoční

betlém můžeme vzpomenout na

mimořádnou konjunkci (vzájemné

přiblížení) planet Jupitera a Satur-

na (královská planeta Jupiter se

spojila s planetou Židů Saturnem.

K jevu navíc došlo ve znamení

Ryb, které symbolizuje mimo jiné

i území Palestiny.) v roce 7 před

naším letopočtem, kterou slavný

astronom Jan Kepler vypočítal a tu

pak považoval za betlémskou

hvězdu. Měla být tím pověstným

„znamením na nebi“ pro mudrce z

Východu, jež je vedla k místu v

Betlémě, kde se poklonili právě

narozenému božskému dítěti a při-

nesli mu dary.

Podívejme se na letošní štědrove-

černí oblohu v Prostějově, a to o

půlnoci, tedy ve 24:00 hodin,

směrem nad jižní obzor – viz

obrázek. Dominovat jí bude nej-

typičtější zimní souhvězdí Orion

(Ori). Podle bájesloví byl Orion

statný i sličný lovec a také žádný

svatoušek. Proháněl krásné nymfy

Plejády tak dlouho, až je to přesta-

lo bavit a nechaly se Diem promě-

nit nejprve v holuby a pak ve sku-

pinu hvězd stejného jména na

obloze. Hvězdokupu Plejády spa-

tříte v souhvězdí Býka (Tau).

Orion má u boku zavěšený meč

ozdobený pouhým okem viditel-

nou plynnou mlhovinou M42,

jinak též zvanou "Velká mlhovina

v Orionu". Orionův pás prodlou-

žený směrem doleva míří na nej-

jasnější hvězdu oblohy vůbec -

Sírius v souhvězdí Velkého psa

(CMa). Velký pes totiž na obloze

sleduje jedním okem Oriona a

druhým hypnotizuje blízkého

Zajíce (Lep). Východně od Orio-

na spatříte jednoduché souhvězdí

Malého psa (CMi) s nejjasnější

hvězdou Procyon. V souhvězdí

Blíženců upoutá váš pohled dvoji-

ce nejjasnějších hvězd – Castor a

Pollux. Nu a podíváte-li se na

vánoční oblohu skutečně až ces-

tou z půlnoční, tak odměnou vám

bude také pohled na obří Saturn

zářící klidným světlem v majestát-

ním souhvězdí Lva nad východ-

ním obzorem. -jp-

11. 12. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „EXPEDICE EGYPT AFRICAN ECLIPSE

2006“. Informace o přípravě expedice s prezentací snímků začínající odletem do Káhiry,

z přesunu do Salumu, centrální linie tehdejšího totálního zatmění Slunce a do pouštní oázy

Siwa. Následovat bude dvacetiminutový dynamický obrazový ses-

třih s hudebním doprovodem o průběhu expedice a zejména s totál-

ním zatměním Slunce s neopakovatelnou atmosférou zachycenou

obrazem i zvukem. Přednáší: Jaromír Holubec (*1953), Přerov.

Zaměstnání: ATC, Astro Telescope Company, a.s., Seifertova 33, 750

02 Přerov, fax: 581284153, tel. 581735844, e-mail: atc-

astro@quick.cz, web: http://www.atc-astro.cz, zabývající se vývo-

jem, výrobou precizní astronomické optiky a dalekohledů a prodejem

astronomické techniky, předseda akciové společnosti ATC, Astro Telescope Company,

předseda Moravské astronomické společnosti, předseda Středoevropské moravské astro-

nomické observatoře, přímý účastník několika expedic za prstencovým a totálním zatmě-

ním Slunce v Evropě: Rakousko 1999, v Africe: Maroko 1994, Zambie 2001, Tunisko

2005, Egypt 2006,  v Asii: Čína 2008. Soukromé stránky web: http://www.astronomer.cz.

Vstupné 10 Kč.

15. – 21. 12.  PŘEDVÁNOČNÍ ASTRONOMICKÝ TÝDEN

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy jsou mj. nabízeny pohádky pro děti,

- každé odpoledne ve 14. 00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání

pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer od 18. 30 do 19. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy, ve

středu od 17. 30 do 18.30 hodin. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná

obloha.

- v neděli od 15. 00 hodin na soutěž pro děti. 

15. – 19. 12. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU PROSINCOVOU

STŘEDU V 15. 30 HODIN, POHÁDKA JAK VOJENSKÝ BUBENÍČEK

ZACHRÁNIL SVĚT

Malý Matěj nechce válku, ale sám proti bojovnému králi Marsu nic nezmůže. Kdo mu při-

jde na pomoc? Král Mars se dostane na oblohu a jako planeta i se svými měsíci musí neu-

stále obíhat okolo Slunce. Následuje povídání o planetě Marsu. Vstupné 10 Kč. Rodinné

vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.

21. 12. v 15. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9 „SLU-

NEČNÍ SOUSTAVA“ – ZEMĚ A MARS 

Soutěži bude předcházet povídání o Zemi s Měsícem a Marsu. Děti si prohlédnou mode-

ly planet a tellurium. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 29. 12.),

dále 15. – 21 . 12., vždy od 14. 00 do 15. 00 hodin. 21. 12. v 13. 03 hodin přechází Slun-

ce ze znamení Střelce do znamení Kozoroha. Začátek astronomické zimy, zimní slunovrat. 

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY

se za bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 11. 12. a 29. 12.)

a dále i 15. - 21. 12., vždy od 18. 30 do 19. 30 hodin a každou pracovní středu od 17. 30

hodin do 18. 30 hodin. Měsíc je 5. 12. v první čtvrti, 12. 12. v úplňku, 19. 12. v poslední

čtvrti a 27. 12. v novu. Vstupné 10 Kč.

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

koncem otevírací doby. 

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

Obsahem prosincových středečních schůzek v 16. 30 hodin bude seznámení se zimními

souhvězdími. 

XXXVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI 

Termíny setkání členů klubu: 11. 12. v 18. 00 hodin, 18. 12. v 16. 30 hodin, 19. a 20. 12.

v 18. 30 hodin. Náplň: lekce o dalekohledech, Slunci, přednáška, pozorovatelské prakti-

kum. 

VÝSTAVY

- HVĚZDNÝ VESMÍR

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- ZEMĚ NAŠE PLANETA

- MILNÍKY KOSMONAUTIKY.

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

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

Posledně jmenovanou výstavu také zdarma zapůjčujeme!

Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci prosinci tel. 582 344 130 

CESTOU Z PŮLNOČNÍ NA PROSTĚJOVSKU…
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Dne 6. listopadu 2008 byli v obřadní síni prostějovské rad-

nice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602 364 868 tel. 602 364 874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

V prosinci probíhají zápisy do kroužků 

pro děti i dospělé na období leden- březen!

Čtvrtek 4. 12. - Mikulášská nadílka

přednáškový sál Národního domu (pro přihlášené dle skupin).

Čtvrtek 4. 12. - Klub dvojčat

16.00-17.30 v MC Dvořákova

Úterý 9. 12. - Adventní odpoledne pro prarodiče

15.00-17.30 v MC Dvořákova, výroba vánočních dárečků, zpívání a povídání

pro rodiče s dětmi ale hlavně pro všechny babičky, dědečky a jejich vnoučata 

Středa 10. 12. - Malování na hedvábí pro dospělé 

od 18 hodin v MC Dvořákova, vstupné 30,- Kč a cena materiálu

Program Mimi-klubu ( pro nastávající a čerstvé

maminky  s dětmi do 1 roku)  

Mimi-klub MC Dvořákova/každá středa 8.30-12.00, 9.45-12.00 program

dle rozpisu

3.12. 9.45-12.00 Beseda o kojení, laktační poradna

10.12. 9.45-12.00 Adventní tvoření

Hopsánky a zpívánky s miminky do 1 roku

- v MC Sídliště svobody  ve čtvrtek 11.00-12.00

Keramika pro rodiče s dětmi 

(pořádá ICM a MC Cipísek)

úterý 2.12. a 9.12. 15.00-16.30 v dílně Cyrilometodějského gymnázia, cena 50,-

Kč včetně materiálu

Setkání Mateřských center Olomouckého kraje

pátek 12.12. v MC sídliště Svobody (MC sídl.Svobody je tento den uzavřeno)

MC Cipísek je z provozních důvodů 17.12.-19.12.

uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Vánoční prázdniny v MC Cipísek 22.12.-2.1. 

Provoz bude zahájen 5.1.2009

Mateřské centrum Cipísek přeje všem rodinám

krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku!

Natálie Halousková

Adéla Texlová

Zuzana Winklerová

Adam Brabec

Kristýna Kačaniová

Martin Michalec

Lucie Marešová

Jiří Novák

Nela Hrazdilová

Martin Gregovský

Sebastian Výmola

Tomáš Pekr

Vanesa Pospíšilová

Michaela Macháčková

Klára Havlíková

Matias Pagáč

Dominik Žíla

Ondřej Sasín

Elen Kopcová

Klaudie Všetičková

Valerie Palatá
Tobias Palatý
Tereza Kochanová

Hana Kacafírková

Oskar Langer

Tomáš Stryk

V neděli 7.12.2008 pořádá agentura Kopretina 
v přednáškovém sále Národního domu 

Vánoční maškarní veselici s bohatým programem a dá-
rečky pro děti. Vstupenky je nutné si zakoupit v předprodeji

(omezená kapacita sálu) na adrese Dětského koutku 
Kopretina, Hliníky 7, Prostějov, www.akopretina.estranky.cz

Klub deskových her 

Také v prosinci se ve skautské

klubovně na Vápenici 21

konají pravidelná setkání

Klubu deskových her. Každých

14 dní si můžete přijít zahrát

nejrůznější hry, které jsme v

minulém měsíci opět rozšířili o

cca 10 nových. Přijďte si

vyzkoušet nový Jungle Speed,

Inkognito, Chicago poker,

Kuřecí Olympiádu, Ligreto,

Hive, Makebanu, Ztracená

města i mnohé z her starších

(osadníci z Katanu, Caracasso-

ne, Bang!, Cluedo, Sřelené

kachny atd.) Pravidelné setkání

klubu deskových her ve skaut-

ské klubovně (na Vápenici 21,

ve dvoře domu) se v prosinci

koná v termínu 14.12.2008 od

15:00 do 17:00 hod.   

Klub je určený pro děti všeho

věku i pro dospělé, kteří mají

chuť si zahrát. Přijít může jed-

notlivec i parta kamarádů.

Nabídka her je velmi široká. 

Kontakt na koordinátorku 
J. Mikulková, 605 302 554,

j.mikulkova@seznam.cz 

více informací na

www.pelikani.org 

TVOŘIVÝ DEN  
ZVEME VÁS NA DEN PLNÝ TVOŘIVOSTI DO NAŠÍ 

SKAUTSKÉ KLUBOVNY NA ŠMERALOVĚ ULICI (u hvězdárny)

ČEKÁ NA VÁS PLNO AKTIVIT, PŘI KTERÝCH SE MŮŽETE VYDOVÁDĚT V

MALOVÁNÍ, STŘÍHÁNÍ, LEPENÍ, VÝROBĚ VÁNOČNÍCH OZDOB A PŘÁNÍ,

RŮZNÝCH POSTAVIČEK A DÁRKŮ, KTERÉ SI SAMOZŘEJMĚ MŮŽETE

ODNÉST S SEBOU DOMŮ. 

PŘIJĎTE MEZI NÁS  6. PROSINCE 2008 OD 15:00 DO 18:00 HODIN

TĚŠÍ SE NA VÁS SKAUTKY A SKAUTI 2. STŘEDISKA PROSTĚJOV

Provoz klubovny podporuje město Prostějov
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci listopadu své jubileum oslavili:

Růžena Nezhybová, Prostějov, Jana

Jančíková, Prostějov, Jaromír Jemenka,

Prostějov, Alois Pospíšil, Prostějov, Anna

Nadymáčková, Prostějov, Jarmila Doláková, Čechovi-

ce, Vlasta Smejkalová, Prostějov, Vlastimila Babico-

vá, Prostějov, Jiří Pivoda, Prostějov, Ivan Páleník,

Prostějov, Marta Tilšarová, Prostějov, Marta Zatlouka-

lová, Prostějov, František Gregorek, Prostějov, Stani-

slav Dittman, Vrahovice, Eva Ohnoutková, Prostějov,

Eduard Vincour, Prostějov, Jiří Walter, Prostějov.

Ludmila Chládková, Čechovice, Marta Vál-

ková, Prostějov, Jindřiška Richterová,

Prostějov, Karel Májek, Prostějov, Josef

Pořízka, Prostějov, Adolf Polák, Prostějov, Evžen

Pírek, Prostějov, Božena Chmelařová, Prostějov,

Zdeněk Ftačník, Prostějov, Ludmila Rajtrová, Prostě-

jov, Růžena Minxová, Prostějov, Evžen Šrot, Prostějov.

Terezie Kudelová, Prostějov, Emil Dub-

ský, Prostějov, Hedvika Dubská, Prostě-

jov, Marie Parobková, Prostějov, Bohumil

Servus, Prostějov, Dagmar Šírerová, Prostějov, Karel

Goláň, Prostějov, Jarmila Huťová, Prostějov, Emilie

Vodičková, Prostějov, Libuše Lutonská, Prostějov,

Helena Spáčilová, Prostějov, Marie Šomanová, Vra-

hovice, Vilém Handl, Vrahovice, Karel Braun, Prostě-

jov, Františka Všetičková, Prostějov.

Jarmila Ryglová, Vrahovice, Ludmila

Zapletalová, Domamyslice, Josef 

Vincourek, Prostějov, František Klobouk,

Prostějov.

Božena Šindýlková, Prostějov.

Ludmila Zatloukalová, Prostějov.

Vladimír Brtník, Prostějov.

70

75

85

90

92

93

Alžběta Válová, Prostějov.

94

Alois Sochůrek, Prostějov, Eliška

Miškovská, Prostějov.

95

Marie Skalová, Prostějov, Helena Roma-

nová, Prostějov.

96

80

Dne 11. listopadu 1918 v 11.01 hodin

podepsal maršál Foché v železničním

vagónu v Compiégne na řece Marně

příměří s poraženým Německem císaře

Viléma.

Tímto příměřím bylo v konečném důsledku

rozhodnuto o ukončení 1. světové války –

největší a nejstrašnější války, jakou kdy lid-

stvo do té doby poznalo. Toto datum se

stalo na paměť obětem války v demokratic-

kých zemích Evropy, v USA a Kanadě

„Dnem veteránů“.

Jedenáctý listopad byl vyhlášen Dnem

válečných veteránů. Francie iniciovala

tento den jako Den padlých nebo Den

příměří již v roce 1919. Během krátké doby

se pak vzpomínka na padlé rozšířila i v

Severní Americe jako Den vzpomínek či

Den veteránů, například v Kanadě uctívají

tento den jako „Remembrance Day“ na

počest vojáků padlých v obou světových

válkách, v Koreji a jinde. Jako vzpomínku

si lidé toho dne dávají do klopy papírový

květ máku.

V novodobé České republice je datum 11.

11. jako Den veteránů připomínající oběti

válečných konfliktů poprvé vzpomenuto v

roce 2001. Hlavní pietní akt se tehdy usku-

tečnil v Národním památníku v Praze na

Vítkově.  

Den veteránů je pro nás příležitostí veřejně

si připomenout československé vlastence,

kteří ve dvou válečných apokalypsách,

ohraničených léty 1914 – 1918 a 1939 –

1945, nezištně a bez váhání nasazovali

životy za svobodu své vlasti, za obnovení

státní suverenity.

Vznik Československé republiky v roce

1918 byl podmíněn nejen politickými jed-

náními, ale byl také výsledkem bitev legio-

nářů československé dobrovolnické

armády u Arrasu v květnu 1915, téměř už

legendární bitvy u Zborova, která se ode-

hrála o dva roky později, těžkých bojů u

francouzské Terrony a Vouziers a dalšími

boji československých legionářů na italské

frontě. Celá téměř stotisícová armáda čs.

legionářů, přispěla k ukončení první svě-

tové války a tato elita národa pak zákonitě

vytvořila základ armády první Českoslo-

venské republiky. Mnozí z nich o dvacet let

později nedobrovolně opouštěli svou rod-

nou zemi, aby za jejími hranicemi v Polsku,

Francii, na Blízkém východě, ve Velké Bri-

tánii, na území bývalého Sovětského svazu,

v severní Africe, ale i v jiných částech světa

bojovali proti armádám nacistického

Německa, fašistické Itálie a jejich spojenců.

Více než 10 000 vojáků položilo svůj život

za svobodné Československo. 

V tento den si připomínáme oběti válek bez

rozdílu národností, náboženství a pohlaví –

a proto vzpomínáme rovněž na 144 000

vojáků Rudé armády, 55 000 příslušníků

rumunské armády a 350 vojáků americké

osvobozující armády. Skláníme se i před

oběťmi francouzských, italských, jugosláv-

ských, bulharských vojáků, ale i z dalších

zemí, kteří se podíleli na osvobození naší

vlasti. -red-

Připomenuli jsme si 
Den válečných veteránů 
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ZVEME NA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ AKCE V PROSTĚJOVĚ

2. Vánoční jarmark Společenského domu 

12. a 13. 12. 2008 od 9.00 – 17.00 hod. – vánoční prodejní

výstava lidové tvořivosti spojená s ukázkami (keramika,

dřevěné hračky, krajky, vánoční květinové vazby a mnoho

dalších) přímo v budově Společenského domu. Chybět

nebudou ani zabíjačkové hody!!  

Církev Československá husitská zve v prosinci na následující akce 

(v Husově sboru):

13.12. v 17.00 h.    - koncert Richarda Pachmana (více info na str. 18)
24.12. od 10.00 - 12.00 hodin  - Vánoční poezie u Betléma -  (slovo a hudba po 15

minutách )

24.12. ve 23.00 h. - půlnoční bohoslužba s vánočním vytrubováním a svařeným

vínem na závěr, zpívá evangelický pěvecký sbor EXAUDI

26.12. v 15.30 h.  - koncert pěv.sboru VLASTIMILA - ván.koledy a ván.mše J.J.Ryby,

varhany Oldřich Mucha, sbor řídí Marie Hejdušková

29.12. v 18.00 h.  - koncert -Reminiscence Miroslava Srostlíka. Hostem bude novinář

a spisovatel Peter Štrelinger - fujara.

31.12. v 17.00 h.  - silvestrovská pobožnost  s poděkováním a požehnáním do Nového

roku

Do 4.1.2009 je v Husově sboru instalovaná prodejní výstava ilustrací a litografií Jany

Wiesnerové: úterý 14-17, pátek 9-12, neděle  9.30-12.h. (více info na str. 19)

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově 

a Řád Milosrdných bratří v Prostějově Vás srdečně zvou na

Cyklus koncertů

v chrámu sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) v Prostějově

Začátky vždy v 18 hod, vstupné dobrovolné.

6. prosince - Francouzská varhanní hudba tří staletí

Od Clauda Balbastra k Olivieru Messiaenovi - varhany: Věra Heřmanová

27. prosince - Slavnostní vánoční koncert

Bach, Buxtehude, Kuchař, Händel, Mozart,... - varhany: Ondřej Mucha, 

zpěv: Vieroslava Otrubová, housle: Václav Kočtař

3. ledna – Na začátek roku...Vlastimila

Pásmo známých i méně známých skladeb nejen s vánoční tématikou...

Adventní zpívání Vlastimily

u vánočního stromu

Úterý            9.12. 17.15   – náměstí TGM u stromku

16.12. 17.15   -  náměstí TGM u stromku 

23.12. 17.15   -  náměstí  TGM u stromku 

repertoár: pásmo koled

Pozvánka na Živý betlém

Tradiční akce - Živý betlém se uskuteční  v sobotu 20. prosince 2008 od 11 hodin

v Rajské zahradě u kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Návštěvníci se mohou

těšit na živé ztvárnění betlemského příběhu, včetně živých zvířátek a malého poho-

štění. 

Přijďte se vánočně naladit, zveme hlavně malé diváky! Mgr. Jindřich Miklas
Akce je pořádána za finanční pomoci města Prostějova. 

Betlémské světlo

Stejně jako každý rok, i letos přijede do Prostějova světlo z Betléma, pro které do

Izraele pravidelně létají rakouští skauti. To si potom mezi sebou předávají tak, že

dorazí do Brna a z něj i do Prostějova. Světélko si předávají proto, aby jej mohli roz-

dávat lidem  jako symbol radosti z Vánoc a narození Krista.

Prostějovští skauti budou světélko rozdávat tradičně na náměstí TGM v neděli 21. 12.

2008 od 9:30 do 14:00. Během víkendu je roznesou do většiny prostějovských kos-

telů, kde si jej také můžete vyzvednout.

Kulturní klub DUHA, Školní 4, Prostějov,  pořádá ve středu 17. prosince od 10.00 do

17.00 hodin akci VÁNOCE V LIDOVÝCH ŘEMESLECH – oblíbené inspirativní

setkání prostějovské veřejnosti a mistrů lidové výroby spojené s prodejem jejich

výrobků a předvádění tradičních řemesel. V letošním roce svoji účast přislíbili: Eva

Schwarzová z Prostějova – patchwork, Dana Nováková z Kandie - dárková kerami-

ka, Josef Sýkora z Loučan – dřevěné výrobky a hračky, Jana Vymyslická z Brna –

paličkovaná krajka, Jindřich Obšívač z Vízovic – skleněné figurky, Renata

Slováčková z Prostějova – ubrousková technika, Jitka Oháňková z Prostějova –

přírodní šperky, Jitka Sekaninová z Lipové – slaměné ozdoby, Dana Partyková z Brna

a Marie Cetkovská z Malého Hradiska – vizovické pečivo, Bohumila Tomancová z

Měrotína – bronzové a nerezové šperky, Hana Vybíralová z Křelova – zdobený per-

ník, Přemysl David z Chropyně – řezbářské výrobky, Jiřina Kopřivová z Brna – deko-

rační doplňky, Radomil Blaha z Uherského Hradiště – užitková keramika, Zina

Juřicová z Valtic – figurky z kukuřičného šustí. Ústav sociální péče z Víceměřic –

proutěné a tkané výrobky, Miroslava Kosková z Prostějova – zvonečky z pedigu.

Vánoční koncert CMG

Na již tradiční předvánoční zastavení s J.J.Rybou a jeho Českou mší vánoční zve

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Koncert se uskuteční 21.prosince 2008

v 17 hod v sále Městského divadla za finančního přispění města Prostějova. Vystoupí

Pěvecký sbor CMG se svými hosty pod vedením sbormistryně Mgr.Bohumily

Měchurové. Vstupenky zakoupíte v předprodeji nebo přímo na CMG, Komenského

17, Prostějov.

Vánoční sen Gymnázia Jiřího Wolkera

Gymnázium Jiřího Wolkera a Gaudeamus o.p.s. Vás srdečně zvou do Městského

divadla v Prostějově na VÁNOČNÍ SEN, který se Vám bude zdát ve stylu šedesátých

let společně s Audrey Hepburn ve čtvrtek 11. prosince 2008 od 19 hodin.

Společenský dům    Komenského 6, PV, tel.:  582 333 003

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Středa 24.12.2008 Štědrý den

� Povýšení sv. Kříže mše sv. pro děti s živým betlémem – 16.00 hod.

mše sv. „v noci“ – 21.00 hod.

půlnoční bohoslužba – 24.00 hod.

� sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše sv. „v noci“ – 21.00 hod.

� sv. Petr a Pavel mše sv. „v noci“ – 22.00 hod.

� u Milosrdných půlnoční mše sv. – 24.00 hod.

� sv. Josef (Krasice) mše sv. „v noci“ –  23.00 hod.

Čtvrtek 25.12.2008  slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 

– zasvěcený svátek

� Povýšení sv. Kříže (betlém 14.00 – 18.00 hod.)         7.30, 10.30 hod.

Jesličková pobožnost – 15.00 hod.

� u Milosrdných 10.00 hod.

� sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.

� sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod.

� sv. Petr a Pavel (od 14.00 hod. otevřen kostel)       9.00, 18.00 hod.

� sv. Josef (Krasice) 17.00 hod.

Pátek 26.12. 2008 svátek sv. Štěpána

� Povýšení sv. Kříže ( betlém 14.00 – 18.00 hod.)   7.30, 10.30 hod.

� sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.

� sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod.

� sv. Petr a Pavel (od 14.00 hod. otevřen kostel)       9.00, 18.00 hod.

� DD Nerudova 9.30 hod.

Neděle 28.12. 2008 svátek Sv. rodiny

� Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.

� sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.

� sv. Bartoloměj (Vrahovice) Obnova manželských slibů    9.00 hod.

� sv. Petr a Pavel (od 14.00 hod. otevřen kostel)        9.00, 17.00 hod.

� sv. Josef (Krasice) 17.00 hod.

Středa 31.12. 2008 

� Povýšení sv. Kříže  díkůvzdání za uplynulý občanský rok 17.00 hod.

� sv. Bartoloměj  (Vrahovice) díkůvzdání za uplynulý občanský rok 17.00 hod.

adorace  23:00 – 24:00 hod.

Čtvrtek 1.1. 2009 slavnost Matky Boží Panny Marie - zasvěcený svátek

� Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.

� sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.

� sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod.



Nejvýznamnějšími projekty sociální 
prevence v oblasti zájmových aktivit, 
které se v zájmu kontinuálního půso-
bení na mládež snaží oddělení sociální 
prevence společně s oddělením sociál-
ně-právní ochrany  Odboru sociálních 
věcí Městského úřadu v Prostějově 
každoročně pořádat, jsou „Letní dětský 
tábor“ a „Víkendové výlety“. Tyto akce 
jsou určeny dětem a mládeži ve věku od 
7 do 18 let, které jsou vedeny v evidenci 
odboru sociálních věcí.

Víkendové výlety jsou s ohledem na 
specifi ka cílové skupiny a jejich zázemí 
zaměřeny na pobyt v přírodě a poznávání 
naší republiky.

     Letní dětské tábory jsou realizovány 
od roku 2003. Postupně se uskutečnily v 
Rekreačním středisku Protivanov, v hote-
lu Labyrint na Horní Bečvě, Rekreačním 
areálu Ředkovec u Lipnice nad Sázavou, 

v chatě Panorama v Deštném v Orlických 
horách, Novém dvoře na Šumavě a letoš-
ní ročník proběhl v jesenickém Sobotí-
ně. Celkem se jich zúčastnilo 229 dětí a 
dosud jsme zaznamenali pouze kladné 
ohlasy.

     Realizace táborů je náročná nejen 
po stránce organizační, ale i fi nanční. Od 

počátku tedy využíváme spolufi nancová-
ní ze strany účastníků a od roku 2004 i ze 
strany MVČR. Stejně jako v předchozích 
letech plánujeme i nadále udržet „nad-
standardní“ zajištění tábora vycházející 
z poměru 1 pedagogický pracovník na 
5–7 dětí. 

Výše uvedené akce jsou od samé-

ho počátku pořádané ve spolupráci s 
Domem dětí a mládeže Sportcentrum, 
jehož zřizovatelem je město Prostějov. 
Tato spolupráce se velmi osvědčila a hod-
láme v ní pokračovat i nadále. Zajištění 
bezproblémového průběhu všech dosa-
vadních letních táborů a víkendových 
výletů je zejména zásluhou erudovaných 
pracovníků DDM Sportcentrum, kteří 
mají bohaté zkušenosti s prací s dětmi 
a za to jim určitě patří poděkování. Těší 
nás, že některé z dětí zůstávají „věrné“a 
jezdí na tábory jako instruktoři, jiné děti 
v tomto zařízení navštěvují různé zájmo-
vé kroužky a mohou tak smysluplně 
využívat svůj volný čas.

V organizování letních dětských tábo-
rů plánujeme pokračovat i do budoucna. 
Minulá léta ukázala smysluplnost orga-
nizování výše uvedených akcí a jsme si 
vědomi, že mládež z výše uvedené cílové 
skupiny má omezené možnosti účasti na 
letních dětských táborech a kvalitního 
využití volného času obecně. 

  Bc. Pavlína Dočkalová
                 vedoucí odd. soc. prevence

Informace SportAktuálně

Informační server pro piloty a 
zájemce o létání Aeroweb.cz vyhla-
šuje 1. ročník ankety “Letadlo roku 
2008 “ o nejoblíbenější letadlo roku 
2008 ve třech kategoriích. Do ankety 
byly nominovány letouny jak čes-
kých výrobců, tak i ze zahraniční 
produkce, které brázdí naše nebe. 

V anketě Letadlo roku 2008 vybírají 
čtenáři serveru Aeroweb.cz své nejob-
líbenější letadlo v roce 2008. 

Jedná se o první, premiérový ročník 
ankety, která v České republice nemá 
obdoby. Letouny jsou nominovány 
redakcí na základě počtu provozo-
vaných letounů dle podkladů ÚCL a 
LAA. 

Cílem ankety je zvýšit povědomí o 
letounech vyráběných a provozova-
ných v České republice. V současné 
době patříme mezi špičku ve světě ve 
výrobě převážně ultralehkých letadel 
a málokdo si toto uvědomuje. Anketa 
je zároveň i jakýmsi průřezem součas-
ného letového parku v naší republice.

„Se zvyšující se životní úrovní v 
České republice, rozmachu soukro-
mých leteckých škol zaznamenáváme 
i zvýšený zájem po strojích kupova-
ných do soukromého vlastnictví. 
Věříme, že účast v této anketě bude 
zajímavou a atraktivní prezentací 

p r o 

všechny výrobce, jejichž letou-
ny jsme nominovali. Doufáme, že 
postupem času se ocenění Letadlo 
roku stane prestižní záležitostí,” říká 
o anketě Vojta Novotný, šéfredaktor 
serveru Aeroweb.cz. 

V anketě Letadlo roku 2008 jsou 
vyhlášeny následující tři kategorie: 
Ultralehké letadlo roku 2008, Leta-
dlo roku 2008 (pístová jednomotoro-
vá letadla pro maximálně 6 osob) a 
Kluzák roku 2008. Součástí hlasování 
v anketě je i zařazení do slosování o 
hodnotné ceny. Čtenáři mohou volit z 
více než 100 letadel. Hlasování bude 
možné až do 12. ledna 2009 na strán-
kách serveru Aeroweb.cz. 

O vítězích v jednotlivých katego-
riích rozhodnou čtenáři svými hlasy. 
Výsledky ankety, včetně výherců loso-
vání, budou zveřejněny do konce led-
na 2009 na stránkách Aeroweb.cz

Partnery ankety jsou Letecká Ama-
térská Asociace ČR, Aeroklub ČR, 
SKY Academy, Flying Academy. Avi-
on, Garmin a Webbriefing. Mediál-
ními partnery jsou servery Flying.cz, 
Mareček.cz, Sluka Team, Žatecké UL 
Info a Hans Air News.

Pro více informací kontaktujte: 
Vojta Novotný, manažer projektu

vojta.novotny@aeroweb.cz 
tel.: 776 469 677

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Letadlo roku 2008

dne 6. prosince  2008 ( sobota )

KONFERENCI 
na téma:  Komunikace, edukace a prevence v péči o zdraví

Přednášející : Bc. Martina Kalábová, pedagožka Střední zdravotnické školy Vyškov
Barbora Podhajská, Nemocnice Prostějov, člen skupiny Agel
Jaroslava Dostálová, výživová poradkyně, Prostějov
Ilona Kousalová, výživová poradkyně, Vyškov
Konference bude probíhat na OS ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod do 13.15
je určena pro všeobecné zdravotní sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, nut-

riční terapeuty, ortoptisty, zubní techniky, dentální hygienisty, farmaceutické asistenty, 
zdravotnické záchranáře, asistenty ochrany veřejného zdraví a zdravotně sociální pra-
covníky

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

Svoji účast potvrďte e-mailem na : lenka.cernochova@mybox.cz co nejdříve ( uveďte 
jméno a datum narození )

Účastnický poplatek ve výši 190,-Kč/ 1 osoba je nutné uhradit při prezenci.
Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou.  Občerstvení zdarma

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PROSTĚJOV
Milíčova 3

Zastoupený: Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu
Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, 796 01 Prostějov

Tel.: 582342580, mobil : 723005411, e-mail: lenka.cernochova@mybox.cz,
www.cervenykrizprostejov.cz

Projekty sociální prevence - zájmovéProjekty sociální prevence - zájmové
aktivity dětíaktivity dětí

Informační středisko, náměstí  T. G. Masaryka 12-14

Provozní doba

Po - Čt  8.00 - 17.00  Pá   8.00 - 16.00

Telefon 582 329 722 - 3
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Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně

Cyrilometodějské 
gymnázium, Komenského

Pro školní rok 2009/10 otevře Cyri-
lometodějské gymnázium jednu primu 
pro 30 žáků pátých tříd základních 
škol. „Žákům 9.tříd nabízíme přijetí 
na uvolněná místa osmiletého studij-
ního cyklu. Vzdělávání je všeobecně 
zaměřené, s možností individuální 
úpravy učebního plánu formou voli-
telných předmětů v posledních dvou 
ročnících gymnázia. Klademe důraz 
na komplexní rozvoj osobnosti žáka, 
bezpečné prostředí podporující žáko-
vu sebedůvěru, v oblasti vzdělávacích 
předmětů na výuku cizích jazyků i 
matematiky,“ vysvětlil ředitel gymná-
zia Jaroslav Fidrmuc.   Přihlášky ke stu-
diu, na kterých základní škola potvrdí 
studijní výsledky za poslední dva roč-
níky studia, je třeba odevzdat v kance-
láři gymnázia do 15.března.  Přijímací 
zkoušky pro žáky 5. i 9.tříd se konají ve 

dvou termínech – ve středu  
22. dubna nebo v pátek 24. 

dubna 2009. Zkoušky tvoří 60 minuto-
vý písemný test studijních předpokla-
dů (společnosti SCIO), 30 minutový 
test z českého jazyka a 20 minutový 
test z matematiky. Žáci, kteří zvítězili 
v okresním či krajském kole soutěží 
typu olympiád, mohou být přijati bez 

přijímacích zkoušek, přičemž výsledek 
v soutěži nutno doložit potvrzením ze 
základní školy. 

Více informací získají zájemci na Dni 
otevřených dveří CMG v úterý 2.pro-
since 2008 od 14:45 do 17:45 hodin 
nebo na www.cmg.prostejov.cz .

„Žáky 5.tříd zároveň zveme v úte-

rý 9.prosince  na Přijímací zkoušky 
nanečisto a na ně navazující bezplatný 
přípravný kurz k přijímacím zkouškám 
ve dnech 9. a 23.ledna, 6. a 20.února, 
6. a 20.března, 3.a 17.dubna, vždy od 
14:30 hodin,“ dodal Fidrmuc.

Reálné gymnázium 
a základní škola města 
Prostějova, Studentská 

Škola nabízí v moderních specializo-
vaných odborných učebnách důkladné 
všeobecné vzdělání s možností volit si 
takové spektrum předmětů, které stu-
denta s ohledem na jeho individuální 
zaměření kvalitně připraví ke studiu na 
jakékoliv vysoké škole v České republice 
i v zahraničí. Škola klade důraz na vzdě-
lání v přírodovědných předmětech. Při-
jímací zkoušky proběhnou jak pro šesti-
leté studium (určené žákům po 7. třídě 
základní školy), tak pro čtyřleté studium 
(pro žáky z 9 tříd). „První kolo přijí-
macích zkoušek se uskuteční v prvním 

termínu 22. dubna  2009 , ve druhém 
termínu pak 24. dubna 2009 pro čtyřle-
té i šestileté studium. Uchazeči absolvují 
testy SCIO z matematiky, českého jazyka 
a všeobecných studijních předpokladů - 
pro čtyřleté i šestileté studium,“ vysvětlil 
ředitel školy Václav Kolář. Žáci přihlášení 
ke čtyřletému studiu s průměrným pro-
spěchem ≤ 1,15 v obou pololetích 8. roč-
níku a prvním pololetí 9. ročníku budou 
přijati bez přijímací zkoušky. Podmínce 
musí vyhovět průměr každého polole-
tí samostatně. A co rozhodne o přijetí? 
Budou to výsledky přijímací zkoušky a 
prospěch na základní škole. Přijato bude 
celkem 30 žáků pro čtyřleté studiuma  30 
žáků pro šestileté studium - nižší stupeň 
gymnázia.                                   

Den otevřených dveří na Reálném 
gymnáziu se uskuteční  3. 12. 2008 od 
14 do 17 hod.

Od 8 hodin budou mít rodiče žáků 
možnost nahlédnout přímo do vyučo-
vacích hodin.

Od 14 do 17 hodin je připraven 
program pro rodiče, výchovné porad-
ce a žáky sedmých a devátých tříd ZŠ 
- zájemce o studium na Reálném gym-
náziu.

Zájemci z řad žáků si mají možnost 
vyzkoušet test z obecných studijních 
předpokladů.

Další informace naleznete na: www.
rg.prostejov.cz

Střední průmyslová škola 
oděvní, Prostějov, Vápenice 1 

otevírá ve školním roce 2009/2010 
dvě třídy denního studia oboru 31 – 43 
– M / 001 Oděvnictví. Žáci si mohou 
vybrat ze dvou zaměření:

1. Oděvní design a návrhářství
2. Marketing v oděvnictví

Srdečně Vás zveme na Den otevře-
ných dveří ve středu 3. 12. 2008 a ve 
čtvrtek 8. 1. 2009.

První termín prvního kola přijímací-
ho řízení je 20. duben 2009.

Tel.: 582 346 711, 582 346 722, kon-
taktní osoba:

PhDr. Ivana Vaňková – zástupkyně 
ředitele školy

Mgr. Věra Zamykalová – výchovná 
poradkyně

Mail: info@spso.cz
 www.spso.cz 

Přijímací řízení na střední školy pro příští školní rokPřijímací řízení na střední školy pro příští školní rok

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Nejdůležitější změnou oproti předcházejícím rokům je možnost podávat více přihlášek na střední školy hned v prvním kole přijímacího řízení. S tím 
také souvisí více termínů konání přijímacích zkoušek. Potřebné informace naleznou rodiče mimo jiné na webových stránkách jednotlivých školských 
zařízení. V následujících vydáních Radničních listů Vám přineseme základní informace o přijímacích zkouškách na prostějovské střední školy.

Gymnázium Jiřího Wolkera

Gymnázium Jiřího Wolkera bude pro příští školní rok otevírat dvě třídy 
osmiletého gymnázia a dvě třídy čtyřletého gymnázia. U čtyřletého gymnázia 
bude mít jedna třída všeobecný studijní program a druhá třída bude postave-
na jako sportovní. Zájemci o studium vykonají přijímací zkoušku na základě 
testů společnosti SCIO. U osmiletého studia to bude test z matematiky, 
českého jazyka a obecných studijních předpokladů. U čtyřletého studia bude 
test z obecných studijních předpokladů. Škola nabídne uchazečům přípravné 
kurzy na přijímací zkoušky, které se budou konat od února 2009. V rámci 
přijímacího řízení budou započteny také výsledky ze základní školy, výsledky 
žákovských olympiád a soutěží a v případě sportovní třídy bude nutné doložit 
doporučení sportovního oddílu. Přijímací zkoušky proběhnou  pro první kolo 
22. a 24. dubna 2009. Bližší informace o přijímacím řízení naleznete na we-
bových stránkách školy www.gjwprostejov.cz. Všechny zájemce o studium 
zve škola na Den otevřených dveří dne 10. 12. 2008.
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Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

V průběhu měsíce září a října 2008 
proběhl telefonický průzkum spoko-
jenosti našich zákazníků na Moravě. 
Operátorky oslovily více než tisíc 
zákazníků z okresů Olomouc, Pros-
tějov a Zlín a ptaly se jich na jejich 
názor a zkušenosti s vodou. Zákaz-
níci skupiny Veolia Voda v České 
republice jsou z 90,1 % spokojeni s 
poskytovanými službami. Podobně 
se vyjadřují i o kvalitě dodávané 
pitné vody nebo přístupu našich 
zaměstnanců. K potěšujícím zjiš-
těním patří, že rok od roku stoupá 
počet spotřebitelů, kteří pijí vodu 
z vodovodu. Za Vaši důvěru v náš 
produkt – pitnou vodu – bych Vám 
tedy chtěl poděkovat především. 
Znalost dodavatele a značky Veo-
lia byla na Moravě oproti dřívějším 
letům horší, ale objektivně je tato 
skutečnost dána změnou jména 
společnosti v letošním roce. 

Zásadní důraz klademe na spoko-
jenost zákazníků a jim poskytované 
služby. Novinkou pro příští rok, která 
také vyplývá z přání Vás zákazníků, je 
nová BEZPLATNÁ zákaznická linka. 
Do současnosti fungovala v okresech 
Olomouc a Prostějov linka modrá, 
tedy linka za cenu místního hovoru. 
Modrá linka bude od nového roku 
zrušena a nahrazena zelenou = bez-
platnou zákaznickou linkou:

800 100 063 
– nová bezplatná linka 

společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s.

Na této zákaznické lince můžete 
7 dní v týdnu hlásit poruchy vody či 
kanalizace, řešit změny v zákaznických 
otázkách či získat informace jako nový 
zákazník. Dále na ní lze získat infor-

mace o vodě a platbách za ni. 
Další novinkou, která Vás – zákazní-

ky potěší, je nová tvář našich webových 
stránek. Kromě nového vzhledu však 
web www.smv.cz nabízí aktuální pohled 
na odstávky a kvalitu vody a hlavně pří-
stup do zákaznických dat. Spotřebitel - 
po zadání evidenčního čísla odběratele 
(EVČO), které se nachází na každé naší 
faktuře – tak můžete on-line prohlížet 
přehled svých faktur a jím provedených 
plateb faktur a záloh.

Závěrem mi prosím dovolte, abych 
Vám jménem společnosti MORAV-
SKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – Vaše-
ho dodavatele vodohospodářských 
služeb - popřál mnoho zdraví, osob-
ních úspěchů a spokojenosti do 
nového roku 2009. 

Ing. Martin Bernard MBA
generální ředitel společnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

PRŮZKUM MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ

V polovině října proběhla celostátní 
veřejná sbírka „Bílá pastelka“, kterou 
pořádala Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých. Oblastní odbočka 
SONS v Prostějově do této sbírky zapo-

jila stu-

denty středních a základních škol. Cel-
kem 40 dětí si ve středu ráno obléklo 
trička s logem „Bílá pastelka“ a nabízelo 
svým spolužákům i prostějovské veřej-
nosti za symbolických 20,- Kč, symbol 
světa nevidomých, dřevěnou bílou pas-

telku. V ulicích města byli nejen stu-
denti Cyrilometodějského gymnázia  a 
Švehlovy střední školy, ale také žáci ZŠ 
a MŠ Melantrichova, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ 
Valenty a ZŠ Rejskova., kteří se sbírky 
zapojují každým rokem. Všem, kdo se 

této sbírky podporující speciální výu-
kové programy pro osoby se zrakovým 
postižením zúčastnili, či nějakým jiným 
způsobem přispěli, patří náš upřímný 
dík. Za oblastní odbočku SONS

předsedkyně Alena Hejčová 

Veřejná sbírkaVeřejná sbírka BÍLÁ PASTELKA  BÍLÁ PASTELKA 

Střední odborná škola podnikání a 
obchodu na Husově náměstí patří mezi 
dvacet akreditovaných center umožňují-
cích realizovat přípravné kurzy, pre-testy a 
samotné složení písemné a ústní varianty 
mezinárodních zkoušek z angličtiny pří-
mo v Prostějově. Všichni, kteří potřebují 
doložit znalost jazyka platným osvědče-
ním, mají v České republice několik mož-
ností. Jednou z nich je také mezinárodní 
certifi kát City & Guilds, jehož význam 
spočívá především v ověření znalostí ang-
lického jazyka a jejich potvrzení meziná-
rodně uznávaným dokladem. Certifi káty 
společnosti City & Guilds jsou určené 
všem, kteří chtějí prokázat znalost jazyka 
a zlepšit si tak přístup k dalším pracovním 
příležitostem ve státní správě, u českých 

a mezinárodních organizací. Jedná se o 
studenty vyšších ročníků středních škol, 
vysokoškoláky a další zájemce. Certifi kát 
zohledňují při přijímacím řízení některé 
vysoké školy a univerzity. Zkoušky jsou 
v České republice zařazeny na Seznamu 
standardizovaných jazykových zkoušek a 
patří mezi státem uznávané jazykové kva-
lifi kace pro oblast státní správy. 

Výhodou těchto zkoušek je jejich zamě-
ření na komunikativní jazyk, vycházející z 
přirozených životních situací. Svým cha-
rakterem a mezinárodním uznáváním se 
zkoušky podobají zkouškám Cambridge s 
tou výhodou, že jsou díky systému akre-
ditovaných center dostupné regionálně. 
Testování podléhá přísné kontrole, čímž 
je zajištěn jednotný mezinárodní stan-
dard.

Zájemci mohou složit  písemnou 
zkoušku IESOL (International Engli-
sh for Speakers of Other Languages) 
nebo ústní ISESOL (International Spo-
ken ESOL) odděleně. Zkoušky mají šest 
úrovní náročnosti: A1 - Preliminary, A2 

- Access, B - 1 Achiever, B – 2 
Communicator, C – 1 Expert a 
C – 2 Mastery. IESOL zkouška 
se skládá z poslechu, porozu-
mění psanému textu a vypra-
cování eseje. ISESOL zkouška 
má následující části: informa-
ce o sobě, komunikace o každodenních 
situacích, výměna informací za účelem 
splnění úkolu a konverzace na dané téma. 

Délka trvání zkoušky je 
odvozena od její nároč-
nosti.  

Bližší informace lze 
získat u registrovaného 
centra City & Guilds v 

Prostějově - SOŠ podnikání a obchodu, 
Husovo nám. 91 nebo na www.skola.
obchod-sluzby.cz 

Možnost získání certifikátu z angličtiny

AKREDITOVANÉ CENTRUM
mezinárodních zkoušek z angličtiny 

TERMÍN ZKOUŠEK
IESOL a ISESOL 

šesti různých úrovní
sobota 10. 1. 2009 

- odevzdání přihlášky do 5. 12. 2008
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Moderní  přístrojové vybavení, 
jehož pomocí lze izolovaně získávat 
od dárců krevní plazmu, získala v 
minulých dnech transfúzní stanice 
Nemocnice Prostějov. Hlavní výho-
dou nového vybavení v hodnotě přes 
milion korun je plně automatizova-
ný odběr plazmy s možností jeho 
opakování  v termínech kratších než 
u odběrů celé krve.

„Nejen krev dobrovolných dár-
ců krve, ale i její jednotlivé  složky 
pomáhají lékařům zachraňovat lidské 
zdraví a životy. Plazma, po zmražení 
nebo zpracování na ještě účinněj-
ší koncentráty,  slouží  ke zvládání 
pooperačních krvácivých komplika-
cí, léčbě  poruch krevního srážení a 
poruch imunity,“ vysvětluje primář 
hematologicko-transfúzního odděle-
ní MUDr. Jiří Šlézar.

Použití těchto přípravků nevyžadu-
je nutnou shodu krevních skupin dár-
ce a příjemce tak jako u přípravků s 
krvinkami. Koncentráty z plazmy jsou 
navíc i dlouhodoběji skladovatelné 
– až několik roků. Transfuzní stani-
ce Nemocnice Prostějov proto nabízí 
odběry plazmy zvláště těm dárcům, 
pro jejichž krvinky (především Rh +) 
není  vhledem ke skupinám pacientů 
v některá období dostatečné uplatně-
ní.

Všem, kdo mají zájem pomoci a 
zapojit se do dárcovství plazmy, podá 
transfuzní stanice bližší informace v 
pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin 
na telefonním čísle 582 315 210. Dár-
covství plazmy je bezplatné. Dárcům 
plynou stejné výhody jako u darování 
celé krve.  Ing. Tomáš Želazko, 

 mluvčí holdingu Agel, tel. 721 015 316, 
  tomas.zelazko@seznam.cz

TRANSFÚZNÍ STANICE NEMOCNICE PROSTĚJOV BYLA 
DOVYBAVENA MODERNÍMI PŘÍSTROJI K ZÍSKÁVÁNÍ PLAZMY

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

Společnost Středomoravská 
nemocniční, která spravuje nemoc-
nice v Prostějově, Přerově a Štern-
berku, připravuje významnou orga-
nizační změnu. Nemocnice budou 
řízeny centrálně, místní ředitel-
ství nemocnic v původní struktu-
ře zaniknou. Změna nastane od 1. 
ledna příštího roku a v čele cent-
rálního ředitelství stane Ing. Tomáš 
Uvízl, který je současným ředitelem 
a předsedou představenstva společ-
nosti Středomoravská nemocniční. 

 
„Připravovaná organizační změ-

na vychází ze základní filozofie, 
že nemocnice slouží především k 
poskytování léčebné a ošetřovatelské 
péče. Všechny ostatní činnosti jsou 
servisem, který musí být trvale opti-
malizován. Optimalizací rozumíme 
snížení počtu řídících úrovní a zave-
dení liniového řízení všech činností v 
nemocnicích z jednoho centra,“ říká 
ředitel Tomáš Uvízl s tím, že změny 
se v žádném případě nedotknou paci-
entů ani pracovníků ve zdravotnic-
kých profesích, ale budou mít vliv na 
některé managery. „Počítáme, že se 
změny dotknou zhruba 15 pracovní-
ků, kterým nabídneme uplatnění buď 

v nové organizační struktu-
ře nebo v jiných zařízeních 

holdingu,“ doplnil ředitel. V sou-
časné době ve třech nemocnicích je 
zaměstnáno 1900 lidí.

Sídlo nového ředitelství bude v 
budově polikliniky prostějovské 
nemocnice. V jednotlivých nemocni-
cích pak zůstane řízení vlastní zdra-
votní léčebné a ošetřovatelské péče, 
které je pro chod nemocnice klíčové. 

„Cílem této změny je dosažení 
vyšší efektivnosti řízení, odstranění 
duplicit, zrychlení a zpřesnění řídící 
činnosti a také snížení nákladů na 
řízení. Uspořené prostředky budeme 
samozřejmě investovat do zdravotní 
péče a do vybavení nemocnic v sou-
ladu s jejich rozvojovými programy“ 
uzavírá ředitel Uvízl.

Středomoravská nemocniční, dce-
řiná společnost holdingu Agel, před-
stavila již letos na jaře veřejnosti svůj 
ambiciozní střednědobý plán rozvoje, 
který počítá během následujících pěti 
let s investicemi do nemocnic v Pro-
stějově, Přerově a Šternberku ve výši 
přes 400 milionů korun.  

Ing. Tomáš Želazko, 
mluvčí holdingu Agel, 

tel. 721 015 316, 
tomas.zelazko@seznam.cz

STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ 
PŘIPRAVUJE ORGANIZAČNÍ ZMĚNY – TŘI 
NEMOCNICE BUDOU ŘÍZENY CENTRÁLNĚ

Informační služ-
ba Městského úřadu 
v Prostějově nabízí 
zájemcům mimo jiné 
i celou řadu originál-
ních suvenýrů. Právě 
ty by se mohly stát 
inspirací na netradič-
ní vánoční dárek. 

„Máme tu napří-
klad panenky – Hanačky v různých 
cenových relacích, keramické hrníčky, 
zvonky, kovové těžítko s reliéfem rad-

nice a pochopitelně 
krásné barevné pub-
likace o městě. Mys-
lím, že takový dárek 
by se mohl líbit nejen 
turistům, ale i mnoha 
lokálním patriotům,“ 
říká vedoucí infor-
mační služby Soňa 
Provazová. V nabíd-

ce samozřejmě nechybí ani nástěnný 
kalendář na rok 2009 s fotografi emi 
Prostějova a okolí. -jg-

Hledáte inspiraci na originální 
dárečky? Přijďte na informační 

službu městského úřadu
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Firma ProMedica, s.r.o. 
otevřela provoz nového 
pracoviště počítačové 
tomografie pro zvířecí 
klienty. O jaké vyšetření 
vlastně jde?

„Počítačová tomografie patří mezi 
nejmodernější a nejpřesnější dia-
gnostické metody v oboru veterinární 
medicíny.Vzhledem k vysoké pořizo-
vací ceně přístroje byla tato metoda 
dříve dostupná jen v zahraničí. Nyní je 
zmíněné vyšetření k dispozici i u nás. 
Bez přesného stanovení diagnózy nelze 
úspěšně léčit. Léčba bývá často jen sym-
ptomatická, zdlouhavá a také finančně 
náročná. Při přesném stanovení dia-
gnózy může ošetřující lékař zvolit co 
nejoptimálnější a nejefektivnější léč-
bu, včetně možnosti radikálního ope-
račního řešení, a proto se tato metoda 
standardně využívá v zahraničí již řadu 
let. V České republice jsou zatím pou-
ze dvě pracoviště, která mohou tuto 
moderní metodu veřejnosti nabídnout. 

Pracoviště v Prostějově je pak jediné 
na Moravě,“ vysvětlil jednatel firmy 
MUDr. Rudolf Stupka.

Jaké možnosti nabízí 
veterinární CT :

- včasné a přesné stanovení diagnózy 

s následnou rychlou, úspěšnou a eko-
nomickou léčbou

- diagnostika nádorových a zánětli-
vých onemocnění

- diagnostika vrozených vad a úrazů
- diagnostika onemocnění páteře
- stanovení rozsahu nádorového 

postižení s následnou úspěšností ope-
rability

Snad jediným omezujícím fak-
torem CT, je možnost vyšetřovat 
veterinární pacienty jen do veli-
kosti a váhy člověka. Při vyšetření 
je pacient pod dozorem veterinár-
ního lékaře. Vlastní vyšetření pro-
bíhá v celkové narkóze s digitálním 
monitoringem základních životních 
funkcí. Na konci vyšetření obdrží-
te popis s vyhodnocením a RTG 
dokumentaci pro svého ošetřujícího 
veterinárního lékaře.

Na vyšetření se objednáte telefonic-
ky na čísle: 582 330 858, nebo: e-mail: 
rudolf.stupka@veterinarnict.cz 

MUDr. Rudolf Stupka, 
ProMedica Prostějov

Počítačová tomografie patří mezi nejmodernější 
a nejpřesnější diagnostické metody v oboru veterinární Medicíny

Pokud se v minulosti psalo, že 
Eden je taneční ráj pro všechny gene-
race, byla to pravda. Okrajová část 
Vrahovice si může libovat. Sobotní 
taneční večery ve stylu 80. a 90. let, 
které jsou zaměřeny především na 
střední generaci, navštěvují mladší i 
starší. Styl a muzika z tohoto obdo-
bí jim evidentně sedí, a tak oldies 

zaznívá a bude zaznívat v bývalém 
Domě služeb ve Vrahovicích přibliž-
ně každých 14 dní v sobotu. Nejinak 
je tomu i o nedělích, kdy starší gene-
race uvítá Taneční večery střídavě s 
živou a reprodukovanou hudbou své-
ho mládí. A protože večery probíhají 
od 16,00 do 22,00 hod.,  vystřídají 
se v průběhu večera různé taneční 

styly a žánry tak, aby byla oslovena 
co nejširší veřejnost a pokud mož-
no bylo spokojeno co nejvíce lidí. 
„Jsme tady pro lidi, a proto se bude 
i pro lidi hrát“, řekla Jana Bálešová, 
vedoucí a choreografka Tanečního 
studia Free dance, která má 1. pat-
ro Domu služeb v pronájmu. „Není 
nic krásnějšího, než vidět lidi spoko-

jené, uvolněné, usměvavé a někdy i 
tak trochu odvázané. A o tom to tak 
trochu je,“ dodala Bálešová. Usku-
tečněné taneční  večery se opravdu 
vydařily. Sál byl dostatečně zaplněn. 
A že se někteří odvázali, dokazují i 
fotky, které najdete na www.free-
dance.cz. „Věřím, že si lidé zvyknou 
a budou se sem vracet rádi. Že zde 
najdou pohodu a klid a možná i nová 
přátelství,“ poznamenala Bálešová 
na závěr. 

Zatímco o víkendech zde aktivní 
odpočinek najdou dospělí, během 
týdne zde v odpoledních hodinách 
trénuje různé taneční styly okolo 300 
dětí ve věku od 2,5 let do dospělosti. 
Vynikajícím nápadem bylo i zavede-
ní volného připojení na internet přes 
wi-fi, takže na své si přijdou i lidé, 
kteří dobu čekání na děti vyplní při 
kávě či čaji surfováním po internetu 
prostřednictvím svých notebooků. 
Své služby chce EDEN do budouc-
na rozšiřovat. Věřme, že jim elán a 
nadšení vydrží a že Vrahovice opět 
ožijí zábavou a kulturou v novějším 
a důstojnějším prostředí.

 -Michal Mucha-

EDEN ŽIJE TANCEM PRO VŠECHNY GENERACEEDEN ŽIJE TANCEM PRO VŠECHNY GENERACE

Kaleidoskop 
informací Volný čas
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V pátek 31.10. se to na prvním stup-
ni RG a ZŠ města Prostějova hemžilo 
černooranžovými barvami. Byla zde k 
vidění spousta čarodějek, kostlivců, upí-
rů, pavouků a dýní. Děti se během vyu-
čování rozhodně nenudily. Dozvěděly se, 
že Halloween je původem keltský svátek, 
který do Ameriky dovezli během

bramborové krize Irové. Hry typic-
ké pro Halloween,  jako je vylovit ústy 
jablko z lavoru plného vody či ostrouhat 

co nejdelší jablkovou slupku, jim na tvá-
řích vykouzlily nejeden úsměv. Všichni 
si vyrobili halloweenské obrázky a přá-
níčka a nakonec se podívali na trošku 
strašidelný fi lm. Cílem bylo děti poučit 
o významu našich Dušiček a seznámit 
je se zvyky jiných národů spojených se 
svátkem zesnulých.  Především však užít 
si společně spoustu legrace, což se nám 
vydařilo. Jitka Kopecká a Eva Kytnarová

  RG a ZŠ města Prostějova

Halloween a Dušičky ruku v ruce 
na RG a ZŠ města Prostějova
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Den otevřených dveří 
v ICM Prostějov

Na úterý 2. prosince 2008 zve ICM Pro-
stějov všechny zájemce na Den otevřených 
dveří. Od 14:00 do 18:00 bude pro všech-
ny návštěvníky internet zdarma. V rámci 
Dne otevřených dveří bude také vyloso-
ván výherce hlavní ceny v naší interne-
tové soutěži „Evropská unie v otázkách“, 
kterou pořádáme ve spolupráci s EURO-
PE DIRECT Olomouc v rámci kampaně 
MŠMT Evropa mladýma očima.

Adventní kalendář ICM
Na každý pracovní den od 1. prosince 

do 19. prosince 2008 má Franziska Han-
drick připravený netradiční adventní 
kalendář. Každý den v 14:30 si můžete 
přijít do ICM Prostějov něco vánočního 
vyrobit, naučit se, jak zabalit dárky pod 
vánoční stromeček, naučit se nějakou 
adventní nebo vánoční písničku – každý 
den vás v ICM čeká takové malé advent-
ní překvapení.

Podvečerní čas 
tvoření – advent

Ve spolupráci se střediskem volného 
času OÁZA vás ICM zve na advent-
ní kreativní podvečer, na němž se také 
budete moci setkat s účastníky Evropské 
dobrovolné služby, Franziskou Handrick 
z Německa a Servetem Ünalem z Turec-
ka.

DDR odpoledne v ICM
ICM Prostějov nabízí všem zájemcům 

možnost vyzkoušet si tanec na DDR 
(taneční podložky), a to každou středu a 
čtvrtek od 16:30 a od 18:00.

Projekt SYTYKIA 
– nabídka pro střední školy
ICM Prostějov – regionální partner 

EURODESKU – nabízí ve spolupráci s 
regionálním konzultantem programu 
Mládež v akci středním školám mož-
nost zapojit se do celoevropského pro-
jektu SYTYKIA („…so you think you 
know it all“) i v měsíci prosinci. Jedná 

se o workshop pro studenty druhých 
nebo třetích ročníků SŠ, zaměřený na 
evropské příležitosti pro mládež. Tento 
workshop zrealizujeme přímo na ško-
le.

Další novinky v ICM
Webové stránky NNO na Prostějov-

sku
19. října 2008 ICM Prostějov zpro-

voznilo se svolením města Prostějov 
webové stránky neziskového sektoru. 
Na stránkách bude přehled  NNO, které 
mají zájem se prezentovat. Zároveň ICM 
Prostějov vede knihovničku NNO s pro-
pagačními materiály neziskového sekto-
ru a odbornou literaturou. Zaměřuje se 
především na NNO, které pracují s mlá-
deží, věnují se volnočasovým aktivitám 
mládeže a prevenci sociálně patologic-
kých jevů. 

Dobrovolníci v ICM Prostějov
V současné době u nás působí v 

rámci Evropské dobrovolné služ-
by Franziska Handrick z Německa a 
Servet Ünal z Turecka. Seznámit se s 
nimi můžete každé odpoledne v ICM 
Prostějov.

Vánoční prázdniny
V době vánočních prázdnin od 22. 

12. do 31. 12. 2008 bude ICM Prostějov 
zavřeno. V pátek 2. 1. 2009 bude ote-
vřeno od 12:15 do 18:00. Všem našim 
návštěvníkům přejeme poklidnou dobu 
vánoční a dobré vykročení do nového 
roku 2009.

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

Zpravodaj - Informační centrum pro mládež Prostějov
při Cyrilometodějském gymnáziu 
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Volejbal   je technicky  náročná  
kolektivní   hra, která  vyžaduje 
rychlé a sebevědomé  rozhodování  
hráčů,  výbornou techniku a přesnost 
v práci s neposedným míčem. Teprve  
v  soutěžních  podmínkách  může  
zcela  vyniknout  jeho  krása.  

Proto  ZŠ  a MŠ  PROSTĚJOV, PAL-
ACKÉHO tř. 14 připravila ve  spolupráci  
s  TK PLUS projekt  přátelských  utkání  
ve  volejbalu  a  přehazované  mix.  

Do  turnaje  ˝O  volejbalový  míč  ̋ pro 
dívky 6.- 9. ročníku     se   přihlásilo   6  
odvážných  družstev -  ZŠ Otaslavice, 
ZŠ Určice, z prostějovských škol pak 
ZŠ Melantrichova, ZŠ Palackého, RG a 
ZŠ města Prostějov a Gymnázium Jiřího 
Wolkera.  Zahájení   turnaje  proběhlo  
19. listopadu  2008  v  8:30 hod  ve velké  
tělocvičně ZŠ Palackého.  V  průběhu   pěti 
herních   dnů  od  listopadu  do  dubna   ode-
hrají   žákyně  30  vzájemných  zápasů.  

Pro  mladší  děti,  které  teprve  

získávají   vztah  ke  kolektivních  hrám,  
jsme  připravili  turnaj  ˝O  volejbalový  
míč  v  přehazované  mix˝.  Tato soutěž 
je  určena  věkové  kategorii  žáků 4.- 5.  
tříd, družstva tvoří vždy  tři dívky  a  tři 
chlapci. Svoje síly v přehazované změří 
ZŠ Otaslavice, RG a ZŠ města Prostějov 
a základní školy Melantrichova, Kolláro-
va, E. Valenty, Majakovského a Palack-
ého. Soutěž byla zahájena 26. listopadu  
2008 opět ve velké tělocvičně ZŠ Palack-
ého.  Přihlášená  družstva  odehrají  v  5  
herních  dnech  od  listopadu  do  dubna  
28  vzájemných  zápasů.

Pro  družstva  na  1.- 3. místě  v  
obou   soutěžích  jsme  připravili  věcné  
odměny  a  každý  účastník  bude  
odměněn  sladkou  pozorností.

Přejeme  si,  aby  turnaje  proběhly  
v  přátelské   atmosféře  a  zanechaly  
v  dětech  jen  příjemné  vzpomínky  na  
krásu  kolektivní  sportovní  hry.

 -Mgr. Jana Prokopová-

Sportovní turnaje 
na ZŠ Palackého

V pátek 31. října 2008 byla 
slavnostně otevřena nová horolezecká 
stěna na Základní škole Dr. Horáka 
v Prostějově. Provoz stěny zabezpečí 
členové horolezeckého oddílu Adrena-
lin Prostějov.

„Pro veřejnost jsme tu každé pondělí, 
středu, čtvrtek a pátek od 18:00 do 20:00 ho-
din. Zájemci nás mohou kontaktovat na tel-
efonním čísle 776 676 610,“ zve milovníky 
horolezectví ke společné aktivitě na umělé 
stěně známý prostějovský horolezec Zdeněk 
Vychodil z horolezeckého klubu. 

Vybudování stěny podpořilo částkou 
více než 600 tisíc korun město Prostějov. 
„První umělá horolezecká stěna ve městě 
byla před několika lety zprovozněna 
u nás, na Gymnáziu Jiřího Wolkera. 
Věřím, že si i tato nová stěna velmi 
brzy získá spoustu příznivců z řad dětí a 
dospělých,“ uvedl předseda komise pro 
mládež a tělovýchovu Michal Műller, 
který se slavnostního otevření zúčastnil.

(foto – repro kabelové televize, 
Prostějovský informační kanál - PIK, 
spol. ZZIP s.r.o.). 

Nová horolezecká stěna na Základní škole 
Dr. Horáka otevřena!

PO VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM KOLE CORNY ATLETICKÉHO POHÁRU SE UMÍSTILI 
CHLAPCI Z REÁLNÉHO GYMNÁZIA A ZÁKLADNÍ ŠKOLY MĚSTA PROSTĚJOVA V KRA-
JSKÉM KOLE, KTERÉ SE USKUTEČNILO V ŠUMPERKU, NA 3. MÍSTĚ A NA DIVOKOU 
KARTU POSTOUPILO DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE V BŘECLAVI. V KONKURENCI 17 
NEJLEPŠÍCH CELKŮ SE ZDE UMÍSTILO DRUŽSTVO REÁLNÉHO GYMNÁZIA NE VELMI 
PĚKNÉM 11.MÍSTĚ. -JK-

Úspěch atletů z reálky

Kaleidoskop 
informací Sport
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Příští Radniční 
listy vyjdou 

29. 12. 2008.
Uzávěrka inzerce
 je 22. 12. 2008.

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Volný čas

SPORTCENTRUM, OLYMPIJSKÁ ULICE

CHAMPIONS LEAGUE DOMÁCÍ ZÁPASY:
9. 12. 2008 od 19:00 hod. – VK PROSTĚJOV – RUS – DINAMO MOSCOW

LIGA, ZÁKLADNÍ ČÁST, DOMÁCÍ ZÁPASY:
20. 12. 2008 od 17:00 hod. – Prostějov - Ostrava

Pozvánka na volejbalPozvánka na volejbal
DOMÁCÍ ZÁPASY, HALA SPORTCENTRA, OLYMPIJSKÁ ULICE:

13. 12. 2008 od 17:00 hod. – BK Prostějov –BK B & W Opava

30. 12. 2008 od 17:30 hod. – BK Prostějov – USK Praha

Zdroj: www.bkprostejov.cz  

Pozvánka na basketbalPozvánka na basketbal

DOMÁCÍ ZÁPASY, ZIMNÍ STADION

3. 12. 2008 od 18:00 hod. -  HK Jestřábi Prostějov – HKK Velké Meziříčí

10.12.2008 od 18:00 hod. -  HK Jestřábi Prostějov – Valašský hokejový klub

21.12.2008 od 17:00 hod. -  HK Jestřábi Prostějov – HC Orlová
Zdroj: www.hkjestrabipv.cz 

Pozvánka na hokejPozvánka na hokej

V říjnu letošního roku se konalo 
pod hlavičkou Mezinárodní taneční 
organizace IDO v Dánsku (Kalund-
borg) mistrovství Evropy v tanečních 
disciplínách HIP HOP. Účastnilo se ho 
1950 soutěžících z 20-ti států Evropy.

Taneční školu Hubený Prostějov za-
stupovalo na ME 14 tanečníků: Hlos-
tová Kristýna, Možná Markéta, Nevrlá 
Monika, Kabilková Yveta, Krysmánek 
Ondřej, Pazderová Michaela, Perni-
cová Denisa, Podloucký Vladislav, 
Rozehnalová Zuzana, Skácelová Te-
reza, Špičáková Veronika, Vrtalová 
Alžběta,  Zatloukal Michal, Zavřelová 
Nikola.

Juniorské duo Kristýna Hlostova + 
Michal Zatloukal získalo zlatou medaili 
a  titul Mistrů Evropy a potvrdilo tak 
svou letošní skvělou formu (v červnu 
spolu Kristýna s Michalem získali titul 
Mistrů světa pro rok 2008 v německých 
Brémách). V soutěži  duet juniorské 
věkové kategorie  se do finále probo-
jovalo i duo Monika Nevrlá + Nikola 
Zavřelová. Dívky vybojovaly v obrovské 

konkurenci 80-ti nejlepších evropských 
juniorských hiphopových duet  nádher-
nou šestou příčku.

Juniorská malá skupina “JUST IN 
TIME Bremen” ve složení Hlostová, 
Nevrlá, Kabilková, Skácelová, Zat-
loukal a Zavřelová vyměnila světové 
stříbro za evropský bronz a titul Druhých 
vicemistrů Evropy pro rok 2008.

Do finále mistrovství Evropy se 
probojovala i juniorská formace “WHY 
NOT?”, která skončila stejně jako v 
Brémách na 5. místě.

V  sólových disciplínách získal Michal 
Zatloukal (JVK)  stříbrnou medaili a titul 
Vicemistr Evropy pro rok 2008. 

Do evropského finále se v hlavní 
věkové kategorii žen probojovala i 

Alžběta Vrtalová, která porazila cca 100 
soutěžících a získala pohár za 8. místo.

Další výsledky prostějovských 
tanečníků:

děti - chlapci:  Podloucký Vladislav 
(11. místo)

junioři: Krysmánek Ondřej (19. místo)
juniorky: Pernicová Denisa (15. 

místo), Hlostová Kristýna (30. místo), 
Nevrlá Monika (56. místo). Tato disci-
plína měla i nejpočetnější zastoupení 
soutěžících (celkem 112).

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
jednak všem tanečníkům za skvělou 
reprezentaci, trenérům, panu Jiřímu 
Hubenému a Kateřině Hubené, která 
si našla čas na přípravu tanečníků i při 
svých mateřských povinnostech a v 
neposlední řadě rodičům za obrovskou 
trpělivost a pevné nervy. 

Náš velký dík patří 
i Městu Prostějov,  které 

prostějovské tanečníky podporuje.

Barbora Vrtalová, občanské sdružení 
Kdo sportuje, nezlobí

Taneční škola HUBENÝ – HIP HOP 

ÚSPĚŠNÉ TANEČNÍKY PŘIJAL NA PROSTĚJOVSKÉ RADNICI STAROSTA MĚSTA JAN TESAŘ

Kaleidoskop 
informací Sport
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V sobotu 1.11.2008 pořádal frýdec-
komístecký plavecký oddíl na přehradě 
Olešná další, v pořadí již čtvrtý závod 
v rámci Českého poháru v zimním pla-
vání. Teplota vody dosahovala přibliž-
ně 10°C, zato počasí bylo občas deštivé. 

TJ Haná Prostějov 
vyslala na závod sed-
mičlennou výpravu. 
Nejsilněji „hanáky“ 
zastoupená byla tra-
sa na 500 m. Zde 
obsadili zimní plavci 

oddílu dálkového a zimního plavání 
první tři místa. Michal MUCHA – 1. 
místo, Josef FLORIÁN – 2. místo a Ivana 
FRANCOVÁ 3. místo. Pro pomyslnou 
zlatou medaili si na trase 750 m dopla-
val rovněž borec z hanáckého oddílu 
– Milan KÝR. Předseda oddílu Luděk 
COUFAL se nezalekl největší plavec-
ké konkurence republiky a změřil si 
své síly na nejdelší trase 1 km. Nut-
no podotknout, že je rozdíl plavat v 
tekoucí anebo ve stojaté vodě, jak 
tomu bylo nyní. Maximální limit 22 

minut, kdy mohou být plavci a otužil-
ci ve vodě, platí pro všechny. Každý si 
musí zvážit, zda to do daného limitu 
v ledové vodě stihne, či nikoli. Pokud 
ne, musí závod ukončit a je diskvalifi-
kován. Plavci Hané dokázali, že mají 
ještě stále rezervy. Uvidíme, co přine-
sou další kola.

Výborná atmosféra byla i na předchá-
zejícím závodě na venkovním bazéně v 
Pardubicích. Za povšimnutí stojí, že zim-
ní plavání je opravdu pro každého. Svědčí 
o tom i rozdíl ve věku mezi nejstarším a 

nejmladším závodníkem, 
který činil rovných 88 let. 
Nejstaršímu účastníkovi 
bylo 95 let a je jím známý 
nestor zimního plavání 
Ladislav NICEK. Úžasné 
na tomto člověku je i to, že 
ve svém věku dokáže jezdit 
vlakem či autobusem po 
celé republice, aby si zapla-
val 100 m ve studené vodě 
a prožil sobotu mezi svými 
přáteli. Nejmladší Vojislav 
ŠTĚRBA je neskutečný 
bojovník a jeho ročník 
narození – 2001 vypovídá, 
že má před sebou velkou 
plaveckou kariéru.  
          -Michal Mucha-

Půlkilometr na přehradě 
Olešná ovládli Hanáci

Nádherná slunečná sobota na Plum-
lovské přehradě 15.11. patřila zimním 
plavcům. Právě tento den pořádal oddíl 
dálkového a zimního plavání TJ Haná 
Prostějov v rámci Českého poháru dal-
ší kolo závodů v zimním plavání. Na 
Plumlovskou přehradu se sjel rekordní 
počet zimních plavců v historii. Celkem 
85 otužilců se vnořilo do 9,5°C chladné 
vody této přehrady, ze 16 oddílů a klubů 
z celé České republiky, aby si zde změřili 
síly na trasách 100 m, 250 m, 500 m, 750 
m a „královské“ trasy na 1 km. Závodní-
ci se točili na 250 m dlouhém trojúhel-
níkovém okruhu. TJ Haná měla ve vodě 
11 plavců. Zatímco na břehu byli diváci 
oblečeni do zimních kabátů, rukavic a 
čepic, závodníci si ve vodě lebedili pou-
ze v plavkách a evidentně jim studená 
voda nevadila. Závodů se zúčastnil i nej-
starší účastník a nestor zimního plavání 
Dr. Ladislav NICEK, který v letošním 
roce oslavil 95 let. Nejmladší závodnice 
z Komety Brno má v rodném listě roč-
ník 1994 a na trase 250 m si doplavala 
pro bronzovou medaili. Závod okořenili 

svou účastí i takové plavecké osobnosti, 
jako je přemožitel kanálu La-Manche v 
obou směrech David ČECH z Univerzity 
Brno. Zazávodit si přijel i operní pěvec 
Národního divadla a rovněž přemožitel 
kanálu La-Manche Richard HAAN z 1. 
plaveckého klubu otužilců Praha. Cel-
kem se sobotního závodu zúčastnilo i 18 
žen. Jen dvě ženy se nezalekly nejdelší 
trati a s muži si změřily na kilometru síly, 
a to Kateřina MIHOLOVÁ z Fidesu Brno 

a Barbora PÁLKOVÁ z Klubu ledních 
medvědů Praha. Tento sport je jasným 
důkazem toho, že je pro všechny genera-
ce, bez rozdílu věku a pohlaví. Jde jen o 
pevnou vůli a trochu plaveckého tréninku 
v chladné vodě. Diváci měli možnost oce-
nit i výkon odvážlivce ze svých řad, který 
si zkusil v rámci akce „Sportuj s námi“ a 
propagace tohoto sportu chladnou vodu 
a uplaval úžasných 250 m, za což sklidil 
upřímný obdiv a dlouhý potlesk. Nikdo 

jiný se bohužel již neodvážil vyzkoušet 
si, co jeho tělo bez tréninku vydrží. Mož-
ná do svých řad získal plavecký oddíl TJ 
Haná dalšího člena. 

Sportovní klání potom „Hanáci“ zavr-
šili večerní taneční zábavou, kde dokáza-
li, že kromě sportu patří k životu i zábava 
a relax. Bohatou fotodokumentaci z celé-
ho dne najdete na www.zimni-plavani.
info a www.tjhana.info 

-Mgr. Michal MUCHA – 

Zimní plavci okupovali Plumlovskou přehradu


