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Zkvalitňování služeb 
ve veřejné správě

Město Prostějov se systematicky snaží 
zvyšovat kvalitu svých služeb poskytovaných 
občanům. Naše pozornost byla a je zaměřena 
především na projekty a procesy, které vyka-
zují evropské indikátory a které jsou měřitelné 
a srovnatelné v širším měřítku než je pouze 
město či kraj. 

Prvním mezníkem v tomto směru byl rok 
2000, kdy se město Prostějov stalo členem sítě 
Zdravých měst a v zápětí se přihlásilo ke krité-
riím Místní agendy 21, což pro ilustraci obnáší 
koncepci udržitelného rozvoje města, zkva-
litňování oblastí života města jako je bytová 
otázka, doprava, životní prostředí apod.

Následně se naše pozornost zaměřila i na 
samotnou činnost úřadu, tedy na zvyšová-
ní kvality služeb poskytovaných občanům a 
klientům. V roce 2004 jsme přistoupili k sys-
témovému řešení řízení kvality práce úřadu 
implementací jednoho z nástrojů, kterým je 
model Společného hodnotícího rámce (CAF). 
Podstatou realizace metodiky tohoto modelu 
je vyhodnotit úroveň podmínek pro výkon 
veřejné správy jako základního předpokladu 
požadované kvality a posoudit, jakých vý-
sledků přitom dosahujeme na straně jedné 
a na druhé straně přijmout taková opatření, 
jejichž realizací bude dosaženo očekávaného 
zlepšení. Logickým vyústěním nasměrování 
dalších kroků ve snaze o zvyšování kvality 
práce úřadu pak bylo připojení k projektu 
tzv. Benchmarkingové iniciativy 2005. V jeho 
rámci jsou počínaje rokem 2006 sledovány a 
porovnávány některé výkonnostní ukazatele 
vybraných agend státní správy a samosprávy. 
Vyhodnocujeme meziroční vývoj konkrétních 
indikátorů a ty pak ještě porovnáváme s údaji 
srovnatelných měst zapojených do projektu. 
Výsledkem takto zpracovávaných analýz jsou 
opět opatření zajišťující vyšší efektivitu vyko-
návané práce úřadem jako celku.

Důkazem, že zkvalitňování služeb poskyto-
vaných Městským úřadem v Prostějově není 
pouze deklarativní, je řada konkrétních oceně-
ní. Z těch posledních nejvýznamnějších uvedu 
alespoň ocenění Ministra životního prostředí 
České republiky za naplňování procesu udrži-
telného rozvoje města v rámci realizace místní 
Agendy 21. V roce 2008 se nám podařilo spl-
nit podmínky tzv. kategorie „B“ a stát se tak 
jedním z šesti měst ČR, která jsou hodnocena 
tímto doposud nejvyšším stupněm.  Aktuální 
je i ocenění Ministra vnitra České republiky 
udělením Ceny za kvalitu ve veřejné správě, 
kterou jsme převzali u příležitosti 5. Národní 
konference kvality ve veřejné správě  4. února 
2009 v Olomouci. Za rok 2008 se tak můžeme 
pyšnit spolu s dalšími 12 úřady z celé republiky 
titulem Organizace dobré veřej-
né služby. 

Ing. Lubomír Baláš, tajemník 
Městského úřadu v Prostějově

AKTUÁLNĚ strany 3 - 9

 Nové parkovací automaty procházejí zkušebním provozem   
 Zdravé město Prostějov znovu oceněno
 Blíží se zápisy do mateřských škol

INFORMACE strany 10 - 12

 Představujeme ZŠ a MŠ Jana Železného  foto: str. 10 – škola Železného
 Nejvýznamnější investiční akce uplynulého roku II

PRO - KULTURNÍ MĚSÍČNÍK strany 13 - 24

 Program kino METRO 70 
 Program DUHA
 Program  Městského divadla
 Hvězdárna
 Nová přehlídka amatérského divadla

KALEIDOSKOP INFORMACÍ strany 25 - 29

 Analýza veřejného pořádku II
 Doteky módy klepou na dveře
 GeoKačer, tak trochu jiná soutěž
 Výsledky Tříkrálové sbírky

 VOLNÝ ČAS, SPORT strana 30-33

 Anketa sportovec města zná své vítěze  
 Pozvánka na hokej   
 SKC ve Vídni
 Korfbalisté RG a ZŠ

Výběr z obsahu

26

26

13

10

5

3230

Radnièní listy
25. února 200925. února 2009 33



Aktuálně Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

VÝPIS Z USNESENÍ Z 54. SCHŮZE RADY MĚSTA PROSTĚJOVA, KONANÉ 13. 1. 2009
(kompletní usnesení je k dispozici na webových stránkách města www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí v kanceláři starosty)

Valná hromada obchodní 
společnosti Domovní správa 

Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova při výkonu 

působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Domovní správa Prostějov, 
s.r.o. rozhodla:

1. Navýšit základní kapitál společ-
nosti o částku 4.921.039,- Kč  peněži-
tým vkladem, a to převzetím závazku 
ke zvýšení vkladu jediným společní-
kem městem Prostějovem, identifikač-
ní číslo 002 88 659,  se sídlem v  Prostě-
jově, Nám.T.G. Masaryka 12 – 14, PSČ 
796 01 s využitím jeho přednostního 
práva k účasti na zvýšení základního 
kapitálu.

2. Lhůta, do níž musí být závazek ke 
zvýšení vkladu převzat je do 30. 4. 2009.

3. Závazek ke zvýšení vkladu jediný 

dosavadní společník město Prostějov 
převezme písemným prohlášením, 
které musí obsahovat veškeré zákonné 
náležitosti a podpis musí být úředně 
ověřen, prohlášení nabývá účinnosti 
doručením společnosti.

Záležitosti komisí rady
Rada města Prostějova po projedná-

ní odvolala RNDr. Alenu Raškovou z 
funkce předsedkyně Kulturní komise 
Rady města Prostějova a z funkce člen-
ky Komise sociální a zdravotní Rady 
města Prostějova na základě její žádos-
ti, a jmenovala

1. PhDr. Václava Koláře předsedou 
Kulturní komise Rady města Prostějova,

2. PhDr. Evu Štouračovou členkou 
Komise sociální a zdravotní Rady měs-
ta Prostějova,

3. Olgu Katolickou členkou Kulturní 
komise Rady města Prostějova.

Projednání výsledků kontrol 
FÚ v Prostějově v roce 2008

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí výsledky kontrol Fi-
nančního úřadu v Prostějově v roce 2008 
a schválila 

a) rozpočtové opatření ve výši 
4.327.000,- Kč zčásti na odvod neopráv-
něně použité dotace a odvod penále,

b) podání odvolání na Finanční ředi-
telství v Ostravě.

Rozpočtová opatření kapitoly 
60 – rozvoj a investice

1. Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření ve výši 

400 000,-- Kč na podlahy školní kuchyně 
ZŠ Dr. Horáka.

2. Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření ve výši 1 
000 000,-- Kč na EÚO ZŠ J. Železného.

3. Rada města Prostějova po projed-
nání schválila rozpočtové opatření ve 
výši 500 000,-- Kč na cyklistickou stezku 
Vodní ul., Šmeralova ul. 

HK Jestřábi Prostějov, o. s. 
– mezinárodní turnaj o pohár 

města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání 
schválila převzetí záštity nad mezinárod-
ním turnajem o pohár města Prostějo-
va, který je pořádán ve dnech 11. – 12. 
4. 2009 pro hokejisty v kategorii 5. třída 
ročník 1997 a mladší.

Valná hromada obchodní 
společnosti Domovní správa 

Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova při výkonu 

působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Domovní správa Prostějov, 
s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 
36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále 
jen „společnost“) jménem jediného spo-
lečníka města Prostějova zvolila členem 
dozorčí rady obchodní společnosti Do-
movní správa Prostějov, s.r.o., sídlem 
Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 
01, IČ: 262 59 893 

1. Mgr. Aloise Mačáka, bytem Prostě-
jov, den vzniku členství v dozorčí radě: 
27. ledna 2009,

2. Pavla Smetanu, bytem Prostějov, 
den vzniku členství v dozorčí radě: 27. 
ledna 2009.

Příprava valné hromady 
obchodní společnosti 

ASA TS Prostějov
Rada města Prostějova po projednání 

doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu 
a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v 
souladu s § 84 odst. 2 písm. f)  zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, jako zástupce společní-
ka města Prostějova na nejbližší řádnou 
valnou hromadu obchodní společnosti 
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.,  sídlem Pro-
stějov, Průmyslová 1b, identifi kační číslo 
26 22 41 78. Právo hlasovat na valné hro-
madě má starosta Ing. Jan Tesař, v přípa-

dě jeho neúčasti místostarosta 
Miroslav Pišťák.

Odměna za výkon funkce 
neuvolněného člena ZMP

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova 

schválit výši odměn za výkon funk-
ce neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Prostějova podle nařízení vlády č. 
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funk-
ce členům zastupitelstev, ve znění naříze-
ní vlády č. 20/2009 Sb.,:

- člen rady        Kč       2.550,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo 

komise rady Kč       2.350,-
- člen výboru, komise rady nebo 

zvláštního orgánu Kč       2.010,-
- člen zastupitelstva Kč          870,-

Měsíční odměna ve výši podle tohoto 
rozhodnutí se členům zastupitelstva měs-
ta poskytuje od 1. února 2009 v souhrnu 
odměn za jednotlivé funkce vykonávané 
členem zastupitelstva města.

Návrh zvýšení počtu 
zaměstnanců odboru

občanských záležitostí
Rada města Prostějova po projednání  

schválila změnu organizační struktury 
Městského úřadu v Prostějově, odboru 
občanských záležitostí, přestupkového 
oddělení tak, že se počet zaměstnanců 
zařazených do přestupkového oddělení 
zvýší o 2, tedy ze současných 15 na 17 za-
městnanců podle předloženého návrhu,

Stanovila celkový počet zaměstnanců 
města Prostějova zařazených do Měst-
ského úřadu v Prostějově od 1. 4. 2009 na 
267 zaměstnanců. 

Pojmenování nové ulice
Rada města Prostějova po projednání 

doporučila Zastupitelstvu města Pros-
tějova schválit  název ulice pro stávající 
komunikaci Vřesová pro ulici v k.ú. Če-
chovice.

Čerpání investičního fondu 
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 

tř. 14
Rada města Prostějova po projedná-

ní odsouhlasila čerpání z investičního 
fondu Základní školy a mateřské školy  
Prostějov, Palackého tř. 14  ve výši Kč 53 
000,-- na opravu ústředny EZS včetně 
PIR detektorů pro MŠ Čechovice.

Čerpání investičního fondu – 
ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24
Rada města Prostějova po projed-

nání odsouhlasila čerpání z investič-
ního fondu Základní školy  Prostějov, 

ul. Dr. Horáka 24  ve výši Kč 94 228,-- 
na nákup interaktivní tabule s příslu-
šenstvím.

Dotace na rekonstrukci budo-
vy bývalé ZŠ na Husově nám.

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o přípravě 
investiční akce „budova ZŠ Husova II. 
etapa“.

Veřejnoprávní smlouva 
o výkonu přenesené 
působnosti v oblasti 

projednávání přestupků
Rada města Prostějova po projednání 

souhlasila s uzavřením Veřejnoprávní 
smlouvy o zajišťování výkonu přenese-
né působnosti na úseku projednávání 
přestupků dle přílohy na dobu určitou 
do 30. 6. 2011 - mezi městem Prostějov 
a obcí Bousín.

Výpis z usnesení 55. schůze Rady města Prostějova, konané 27. 1. 2009 
(kompletní usnesení naleznete na stránkách www.prostejov.eu nebo je k nahlédnutí v kanceláři starosty)

Osadní výbory – upozornění
Doporučujeme občanům okrajových částí města Prostějova, aby se se svými pod-

něty týkajícími se problematiky dané městské čtvrti obraceli v prvé řadě na členy 
„svého“ osadního výrobu. Ty fungují ve městě Prostějově celkem tři, a to v částech 
Vrahovice – předsedkyní je paní Mgr. Milada Galářová,  e-mail: milada.galarova@
seznam.cz, dále v části Krasice, Domamyslice, Čechovice – předsedou je pan Ol-
dřich Vrcha,  e-mail: old.vrcha@seznam.cz a v části Žešov, kde je předsedou pan Petr 
Odehnal – e-mail: aivaodehnalova@seznam.cz .

Upozorňujeme na změnu adresy elektronické 
podatelny městského úřadu:

posta@prostejov.eu 
25. února 200925. února 200944
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Kontakt 
na Městskou 

policii:
tel: 582 402 222
fax: 582 342 338 

e-mail: 
posta@prostejov.eu

Devět nových parkovacích automatů 
nainstalovala v Prostějově společnost 
.A.S.A. TS Prostějov. Sedm terminálů 
nahradilo dosavadní parkovací au-
tomaty, jeden přibyl na parkovišti v 
Mlýnské ulici a další byl umístěn v ulici 
Kostelní, kde parkoviště dosud obslu-
hoval zaměstnanec .A.S.A.. Všechny 
automaty už jsou v provozu. 

Předchozí parkovací automaty již ne-
vyhovovaly a byly velmi poruchové, nej-
starší z nich byl uveden do provozu již 
v roce 1991. Vedení města se proto roz-
hodlo modernizovat síť parkovacích au-
tomatů, aby občanům poskytlo komfort 
a operativnost při placení parkovného. 
Zároveň ušetří město peníze za neustálé 
opravy starých automatů.

„Nové parkovací automaty jsou v těch-
to dnech ve zkušebním provozu. Ihned po 
jeho ukončení bude možno platit v termi-
nálech nejen mincemi, ale i použít parko-
vací karty, které bude možno zakoupit na 
informačním středisku městského úřadu,“ 
vysvětlil místostarosta Prostějova Pavel Dr-
mola.

Moderní parkovací au-
tomaty vyrobila francouz-
ská fi rma Parkeon. „Tato 
technická zařízení nejsou 
závislá na připojení k 
elektrické síti, protože jsou 
napájena z vestavěných 
akumulátorů. Ty jsou bě-
hem dne dobíjeny energií 
získanou ze solárních pa-
nelů, které jsou součástí 
parkomatů. Protože se jedná o dlouho-
dobou investici, snažili jsme se při výběru 
zvolit moderní řešení. Kromě ekologicky 
šetrného provozu byl kladen důraz i na 
zajištění spolehlivého chodu včetně sledo-
vání funkčnosti. Díky bezdrátové mobilní 
komunikaci GPRS, známé z běžných mo-
bilních telefonů pro připojení k internetu, 
jsou parkovací automaty ve spojení s cen-
trálním dispečinkem, který sleduje jejich 
činnost. Dispečink je umístěn v sídle 
společnosti .A.S.A. TS Prostějov. Každý 
z parkovacích automatů vysílá zprávy o 
stavu např. informace o vydaných líst-
cích, naplněnosti zásobníku na mince, 
aktuální stav prázdných parkovacích 

lístků, stav akumulátoru 
další. Samozřejmostí je i 
vícejazyčná komunikace 
s uživatelem. Automaty 
umí „hovořit“ česky, an-
glicky a německy. V pří-
padě poruchy, či blížícího 
se naplnění mincovníku, 

popř. nedostatku lístků je obsluha dispe-
činku schopna zajistit nápravu případně 
opravu prostřednictvím drženého množ-
ství náhradních dílů.Věřím, že parkovací 
automaty těchto parametrů budou zna-
menat jak jejich pohodlnější údržbu, tak 
zejména pohodlnější využití samotnými 
řidiči,“ uzavřel Drmola.

Devět nových parkovacích automatů Moderní parkovací au- kumulátoru popř. nedostatku lístků je obsluha dispe-Devět nových parkovacích automatů Moderní parkovací au kumulátoru popř nedostatku lístků je obsluha dispe

edná o dlouho-
me se při výběru
omě ekologicky 
den důraz i na
du včetně sledo-

lístků, stav ak
další. Samozře
vícejazyčná k
s uživatelem. 
umí „hovořit“
glicky a něme
padě poruchy, 
se naplnění m

lístků, stav aklístků stav ak

nám. E. Husserla, 
Hlaváčkovo nám.

ČAS CENA
1 hod. (minimum) 10 Kč
každá další započatá 
hodina

20 Kč

držitelé ZTP a ZTP/P 
s označením O1 na 
vyhrazených stáních

ZDARMA

Křížkovského, Školní, 
Mlýnská, Plumlovská

ČAS CENA
1 hod. (minimum) 10 Kč
každá další započatá 
hodina

10 Kč

držitelé ZTP a ZTP/P 
s označením O1 na 
vyhrazených stáních

ZDARMA

Parkování držitelů 
ZTP a ZTP/P: 

Handicapovaní občané parkují zdarma 
na městských parkovištích na místech 
vyhrazených pro tyto občany! 

Parkování mimo provozní 
dobu parkovacího automatu 

Zařízení vydá parkovací lístek i mimo 
uvedenou provozní dobu s vyznačením 
od nejbližší provozní hodiny, a to i v pří-
padě, že nejbližší provozní hodina začíná 
až následující den. Konkrétně, přijede-li 
řidič na parkoviště například ve všední 
den v 7:00 ráno a předplatí si 2 hodiny 
parkování, bude mu na lístku vyznačena 
doba do 11:00 hod. aktuálního dne.  Při-
jede-li řidič ve všední den v 17:00 hod. 
a předplatí si 2 hodiny parkování, bude 
mu na lístku vyznačena doba parkování 
do 10:00 dne následujícího.

Kontakt – Zelená linka spol. 
.A.S.A. TS,  Prostějov: 800 100 351. 

Ceník parkovného
Centrála .A.S.A. TS Prostějov
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Jak souvisí kvalita veřejné správy se 
zapojováním veřejnosti a s pořádáním 
osvětových akcí ve městech, obcích a regi-
onech? Součástí programu páté Národní 
konference kvality ve veřejné správě byl 
také ceremoniál udělování cen Minister-
stva vnitra za úspěšný postup při zavádění 
metod kvality ve veřejné správě. Členo-
vé Národní sítě Zdravých měst (NSZM) 
získali i v letošním roce řadu ocenění, 
mimo jiné za uplatňování místní Agendy 
21, tedy za praktické uplatňování zásad 
udržitelného rozvoje a aktivní spoluprá-
ci úřadů s veřejností. „Ceny za kvalitu ve 
veřejné správě“ a „Ceny za inovaci“ si zá-
stupci Zdravých měst a regionů přebírali 
v Klášterním Hradisku z rukou náměstka 
ministra vnitra Zdeňka Zajíčka.

„Toto prestižní ohodnocení obdrželo na 
čtyřicet obcí, regionů, případně dalších or-
ganizací veřejné správy. Stříbrnou cenu za 

kvalitu ve veřejné správě získalo také Zdravé 
město Prostějov, což nás pochopitelně velmi 
těší. Potvrzuje se tak, že pracujeme dobře a 
že členství v Národní síti zdravých měst a z 
toho plynoucí snahu o zkvalitňování práce 
města a městského úřadu bereme vážně. Je 
také evidentní, že rozvoj Zdravého města v 
našem případě koresponduje  se zdravým 
rozvojem podnikání. Připomínám, že na 
poli hodnocení podpory investic jsme ne-
dávno slavili taktéž úspěch, když jsme do-
sáhli významného ocenění v anketě Město 
pro byznys pořádané časopisem Ekonom,“ 
uvedl prostějovský místostarosta Vlastimil 
Uchytil (na snímku).

„Každým rokem počet oceněných Zdra-
vých obcí a regionů roste, přičemž proka-
zatelně roste i jejich kvalita. Projevuje se 
tak nejen tvrdá práce úředníků a politické 
reprezentace v místní Agendě 21 i dalších 
metodách kvality, ale i otevřenost pro uplat-

ňování nových nápadů a inovací v mnohdy 
již zaběhlé rutině úřadu. Opět se ukázalo, že 
prvním krokem k dobrému městu či regio-
nu je efektivní postup a kvalitní chod úřadu. 
Je ale také třeba aktivně pracovat s veřejností 
a zajímavými metodami ji zapojovat do roz-
voje města. Věřím, že úspěchy svých kolegů 
povzbudí i další města a zároveň již oceněné 
povzbudí k pokračování v jejich aktivitách 
a osvědčených postupech“, potvrdil ředitel 
NSZM Petr Švec.

Pátou Národní konferenci kvality ve ve-
řejné správě, probíhající ve dnech 4.–6. úno-
ra 2009 v Regionálním centru Olomouc, 

uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra a Radou kvality ČR. 
Cílem akce byla výměna zkušeností, sdílení 
dobré praxe, zvyšování výkonnosti organi-
zací veřejné správy prostřednictvím metod 
řízení kvality. Mezi hlavní témata konferen-
ce patří mj. partnerství ve veřejné správě, ko-
munikace ve veřejné správě, řízení procesů 
a jejich optimalizace zapojováním veřejnosti 
a zaměstnanců, národní a nadnárodní pod-
pora kvality ve veřejné správě, strategické ří-
zení měst a obcí jako cesta ke kvalitě, kvalita 
v sociálních službách, benchmarking nebo 
eGovernment v praxi.

Ceny za kvalitu ve veřejné správě míří také Ceny za kvalitu ve veřejné správě míří také 
do Zdravých městdo Zdravých měst

Pracovníci městského úřadu na Národní konferenci kvality ve veřejné 
správě

23. 03. 2009 – blok. č. 3 – Zlechovská, 
Na okraji, Kosířská, Na vyhlídce, Hlou-
čelní, J. Lady, K. Svolinského, K. Svolin-
ského – parkoviště, A. Slavíčka.

25. 03. 2009 – blok č. 4 – K. Svolinské-
ho, K. Svolinského – parkoviště, V. Špály, 
V. Špály – chodník, J. Zrzavého, J. Zrza-
vého – chodník, kpt. O. Jaroše, kpt. O. 
Jaroše – parkoviště, A. Fišárka, B. Dvor-
ské, C. Boudy, C. Boudy – parkoviště, S. 
Suchardy, K. H. Kepky.

27. 03. 2009 – blok. č. 5 – Nerudova, 
Melantrichova, Melantrichova – par-

koviště, E. Králíka, Polská, 
Ruská, Dělnická, Fanderlíko-

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

30. 03. 2009 – blok č. 6 – Fanderlíko-
va část, Fanderlíkova – parkoviště, J. B. 
Pecky, J. B. Pecky – parkoviště, J. B. Pecky 
- vnitroblok, Krapkova, Krapkova – par-
koviště, Krapkova – zálivka, Březinova, 
Dykova, průchod Starorežná, schody, 
Bezručovo nám., Floriánské nám., Hliní-
ky, Resslova.

Upozorňujeme řidiče, 
aby dbali dopravního značení 
a odstavili v době blokového 

čištění své vozidlo. 

Pozor! Blokové čištění města 
startuje už v březnu!

Občas se pracovníci městského úřadu 
setkávají s „reklamacemi“ občanů či klientů 
týkajícími se nesprávnosti údajů o městském 
úřadu, které získali z nejrůznějších komerč-
ních serverů. Doporučujeme proto v této 

souvislosti  občanům, aby informace o pro-
vozní době, umístění jednotlivých odborů, 
kontaktů na městský úřad a další důležité 
údaje vyhledávali v prvé řadě na ofi ciálních 
stránkách města: www.prostejov.eu 

Pozor na údaje na různých 
internetových serverech!

Připomeneme si 159. výročí 
narození prezidenta – osvoboditele 
Položením kytic u pomníku T.G.Ma-

saryka si v pátek 6. března 2009 v 9:00 
hodin připomenou představitelé města 
159. výročí narození prvního českoslo-

venského prezidenta. Budeme potěšeni i 
účastí veřejnosti.
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Výše poplatku pro rok 2009 je 492,-- 
Kč za osobu a poplatníka. Termín splat-
nosti je 30. červen 2009. Osvobozeni od 
poplatkové povinnosti jsou osvobozeny 
v roce 2009:

1) Fyzické osoby (poplatníci) s 
trvalým pobytem na území města Pro-
stějova, pobývající nepřetržitě nejméně 
6 měsíců mimo území České republiky. 
Tuto skutečnost je povinen poplatník 
oznámit správci poplatku písemně for-
mou čestného prohlášení do konce ledna 
následujícího po roce, za který může být 
poplatek zaplacen. 

2) Fyzické osoby, umístěné v Do-
mově důchodců, Nerudova 70, Prostějov 
a v Centru sociálních služeb Prostějov, 
příspěvkové organizaci, Lidická 86 a 
Martinákova 9, Prostějov, které mají na 
území města Prostějova trvalý pobyt, a 
to po dobu umístění v uvedených zaříze-
ních sociální péče. 

3) Fyzické osoby, kteří jsou vlast-
níky nebo spoluvlastníky stavby určené k 
individuální rekreaci, pokud se tato stav-
ba nachází na území města Prostějova a 
současně jsou poplatníky s trvalým po-
bytem ve městě Prostějově. 

4) Nezletilí poplatníci, kteří jsou 
třetím a dalším dítětem žijícím v do-
mácnosti alespoň s jedním zletilým po-
platníkem. Osvobození se nezletilým 
poplatníkům poskytne poprvé v kalen-
dářním roce, kdy jim vznikla povinnost  
platit poplatek a naposledy v kalendář-
ním roce, v němž  dovrší 16 let věku, za 
předpokladu, že zákonný zástupce nezle-
tilého poplatníka doručí správci poplat-
ku v každém roce, kdy osvobození trvá 
nejpozději v den splatnosti poplatku ( 
tj. do 30. 6.) písemně čestné prohlášení, 
v němž uvede, že není umístěn v ústavu 

sociální péče nebo v náhradní rodině,  
zákonný zástupce ani nezletilý poplatník 
není evidován jako dlužník města Pros-
tějova a poplatek za komunální odpad 
není hrazen formou sociálních dávek.  

5) Ve výši 50% poplat-
níci -  fyzické osoby, kteří jsou 
studenty denního studia škol 
mimo město Prostějov za před-
pokladu, že se prokáží na přede-
psaném formuláři potvrzením 
o zajištění ubytování v daném 
místě a potvrzením o studiu pří-
slušné školy a to nejpozději do 
dne splatnosti poplatku. 

Osvobození se v bodech 1, 
4 a 5 neposkytují automaticky, 
ale pouze na základě předlože-
ného formuláře, který obdrží 
poplatníci u správce poplatku – 
Finančního odboru Městského 
úřadu v Prostějově, v přízemí 
radnice dv.č. 1 nebo na inter-
netových stránkách města Prostějova – 
www.mestopv.cz - Městský úřad – život-
ní situace, žádosti, formuláře – Finanční 
odbor – druh problematiky. Formuláře 
se předkládají v originále, lze je doručit 
osobně nebo poštou.

Poměrné částky: 
S výši poplatkové povinnosti souvisí:
- změna trvalého pobytu
- narození
- úmrtí
Pokud se do Prostějova přistěhujete 

nebo z Prostějova odstěhujete, platíte 
poplatek v poměrné výši, která odpo-
vídá počtu kalendářních měsíců trvá-
ní poplatkové povinnosti v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v 
průběhu kalendářního měsíce, je pro sta-

novení počtu měsíců rozhodný stav na 
konci tohoto měsíce. V případě úhrady 
poplatku na celý kalendářní rok, máte 
nárok na základě žádosti na vrácení po-
měrné částky.

Při narození dítěte se postupuje při vý-
počtu poměrné částky stejně jako v pří-
padě přistěhování se do města.

Při úmrtí přechází poplatková povin-
nost na oprávněné dědice. Pokud v den 
úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj 
nárok dědicové. Na základě usnesení 
okresního soudu ( po skončení dědické-
ho řízení), který je součástí žádosti, pak 
lze požádat písemně o vrácení přeplatku. 
Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, 
správce poplatku jej bude vymáhat po 
dědici.

Těžká sociální situace:
Občané sociálně potřební, nezaměst-

naní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se 
mohou obrátit na příslušný odbor soci-
álních věcí, na Školní ul. tel. 582 329 301, 

582 329 321, se žádostí o jednorázovou 
dávku.

Nedoplatky, zvyšování 
a jejich vymáhání:

Pokud nezaplatíte ve lhůtě 
splatnosti, nebo zaplatíte v ne-
správně nižší výši, stáváte se 
dlužníkem a Vámi včas nezapla-
cené poplatky můžeme zvýšit až 
na trojnásobek nedoplatku.

Nedoplatek může být vy-
máhán nejenom správcem 
poplatku, ale vymáháním 
může být pověřen i soudní 
exekutor. V tomto případě 
může dlužník zaplatit mno-
honásobek vymáhané částky.

Právní úprava:
Obecně závazná vyhláška č. 

9/2007 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďová-

ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů, je k dispozici na inter-
netových stránkách města Prostějova- www.
mestopv.cz - městský úřad – vyhlášky města.

______________________
V případě nejasností se můžete informovat 

na Městském úřadě v Prostějově, na fi nanč-
ním odboru, oddělení poplatků a plateb, na 
nám. T. G. Masaryka 12-14, v přízemí dv. č. 1, 
telefon 582 329103, 582 329 105.

Informace týkající se odvozu a třídění 
odpadů Vám může podat Městský úřad 
v Prostějově, odbor komunálních služeb, 
nám. T.G. Masaryka 12 -14, telefon 582 329 
555, 582 329 556-9

Městský úřad v Prostějově
Finanční odbor

oddělení poplatků a plateb

Informace k poplatku za komunální odpad – druhá část

Stejně jako v roce 
loňském, i letos bu-
dou občanům Pros-
tějova vydávány po 
zaplacení poplatku 
za likvidaci odpadu 
samolepky, které si 
občan nalepí na vi-
ditelné místo na svo-
ji sběrnou nádobu. 
Samolepky z roku 
2008 budou platit po celou dobu, kdy je 
možno v roce 2009 odpad platit, tj. do 
konce června. Samolepku občan získá 
na fi nančním odboru jednak při placení 
v hotovosti u přepážky nebo na základě 
dokladu o zaplacení (výpis, ústřižek ze 

šeku).

Loňské samolepky byly rozlišeny 
podle objemu sběrné nádoby, pro 
získání evidence sběrných nádob ve 
vlastnictví občanů ve městě. V letoš-
ním roce budou sloužit již jen jako 
průkaznost zaplacení likvidace od-
padu.

Stejně jako v roce
loňském i letos bu

Opět značíme popelnice 

celou dobu, kdy je
odpad platit, tj. do
lepku občan získá

u jednak při placení
ky nebo na základě

Loňské samolepky byly rozlišeny 
podle objemu sběrné nádoby, pro 
získání evidence sběrných nádob ve 
vlastnictví občanů ve městě. V letoš-
ním roce budou sloužit již jen jako

V souvislosti s otevřením sběrného dvora na 
Průmyslové ulici nabízí společnost .A.S.A. TS 
Prostějov občanům nakládku a odvoz odpadu 
a vyřazeného elektrozařízení. Jedná se o nad-
standardní placenou službu, která je určena pro 
občany města Prostějova, kteří nemají možnost 
odvézt odpad na sběrný dvůr vlastními silami.

Odvézt je možné veškerý odpad, který lze 
odevzdat ve sběrném dvoře (papír, dřevo, plas-
ty, objemný odpad, vyřazené elektrozařízení z 
domácnosti, nebezpečný odpad aj.) Neodváží 
se směsný komunální odpad, stavební suť a 
stavební odpad. Cena je stanovena za naložení 
(rozhoduje doba nakládání odpadu) a za uje-
té 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 blízkosti komunikace). 

Naložit je možno max. 1,5 m3 odpadu nebo 
500 kg. 

Svoz je prováděn na základě písemné objed-
návky zaslané faxem, emailem, poštou nebo 
osobně objednané ve společnosti .A.S.A. TS 
Prostějov, kde se dohodne vhodný termín od-
vozu.

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/ 

500,00,  cena za 1 km 30,00 Kč/ 35,00.

Objednávkový odvoz odpadu a vyřazeného 
elektrozařízení do sběrného dvora
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Hlavním bodem činnosti celní sprá-
vy zůstává propouštění zboží, které je 
obchodem se „třetími zeměmi“. Mů-
žeme říct, že došlo k mírnému nárůstu 
objemu obchodů. Jsou to zejména státy 
bývalého Sovětského svazu, země býva-
lé Jugoslávie a samozřejmě dovoz zboží 
z Asie – zejména z Číny, se kterým se 
máme možnost všichni setkávat takřka 
na každém kroku. Další velice důležitou 
kompetencí celní správy je správa spo-
třebních daní. Z fi skálního pohledu se 
jedná o velmi zajímavou oblast a velkou 
roli zde hraje i oblast kontroly a ochrany 
spotřebitele. Díky těmto kontrolám se 
podařilo eliminovat dodávky od růz-
ných často anonymních  výrobců liho-
vin. V rámci kompetence správy spotřeb-
ních daní byly prováděny rovněž kontroly 
čerpacích stanic PHM vč. odběru vzorků, 
kdy nebyly zjištěny negativní odchylky od 
stanovených norem. S příslušníky celní 
správy  je možno se setkávat  také na sil-
nicích. Je to jednak v rámci kontrol zamě-
řených na přepravu zboží uniklého celní 
kontrole a na nelegální přepravu výrobků 
podléhajících spotřební dani. Řada řidičů 
nákladních vozidel již má svoje zkušenos-
ti s celníky kontrolující úhradu mýta za 
použití dálniční sítě a vybraných komuni-
kací. Důležitou kompetencí je také správa 
poplatků a odvodů od státních institucí 
vč. případného vymáhání. Týká se to po-
platků za ochranu ovzduší, vypouštění 
odpadních  vod, odnětí půdy, atd. Do této 
kompetence patří rovněž úhrada a vymá-
hání  pokut uložených Policií ČR, které 
nebyly uhrazeny  na místě. 

Od roku 2008 má pak  celní správa 
zcela novou kompetenci, kterou je správa 
ekologických daní, tzn. daň z elektřiny, ze 
zemního plynu a dalších plynů.

Prostějovský celní úřad se již několik 
roků úspěšně zapojuje také do akcí IZS. 
Pravidelně se prezentuje  na pořádaných 
akcích a v případě potřeby spolupracuje 
se všemi složkami IZS. V průběhu roku 
se uspořádalo i několik besed na školách 
zaměřených ke škodlivosti drog včetně 
předvedení specielně cvičeného psa.

V sekci celního řízení bylo prostě-
jovským celním úřadem zpracováno na 
7.500 vývozních a dovozních případů s 
vybraným clem ve výši 44,375.211,- Kč. 
Toto množství představuje projednání a 
kontroly stovek kamionů  a kontejnerů 
naložených zbožím. I v Prostějově poci-
ťujeme soumrak nad dopravou zboží po 
železnici. Z celkového množství projedna-
ného zboží se jedná snad jen o několik de-
setin procent, kdy bylo zboží dopravováno 
po železnici. 

V oblasti spotřebních daní evidoval  
celní úřad 8 daňových skladů, 17 pěsti-
telských pálenic, 126 zemědělců využí-
vajících tzv. „zelené naft y“.  Samozřejmě, 
že největším subjektem v této oblasti je 
prostějovská palírna „U Zeleného stromu“ 
– prostějovská likérka Starorežná, která 
si co do produkce drží zřejmě druhou 
příčku v České republice. V uplynulém 
roce bylo prostějovskými celníky zpra-
cováno celkem 1.394 daňových přiznání. 
Na spotřebních daní bylo vybráno celkem  
679,194.816,- Kč

Pokud se týká oblasti správy a vymá-
hání poplatků a  odvodů od státních in-
stitucí bylo prostějovským celníkům pře-
dáno 3.398 případů v celkové hodnotě 27, 
120.548,- Kč. Úspěšnost vymáhání dosa-
huje takřka 75%. 

V oblasti tzv. ekologických daní činily 
příjmy u zdejšího úřadu 789.360,- Kč u 
zemního a dalších plynů a 995.980,- Kč u 
elektřiny.

Jak bylo již zmíněno,  celní správa se 
podílí také na kontrolách v terénu. Jsou 
to například kontroly zaměřené na prodej 
zboží označeného ochrannou známkou 
a hlavně na prodej „vybraných výrobků“ 
– tzn. zboží  zatíženého spotřební daní. 
Předmětem kontrol byly  nejen tržiště, ale 
obchody a obchodní řetězce. Pozornost je 
věnována také přepravě těchto výrobků, 
kdy byla zjištěna celá řada  nelegálních 
přeprav tohoto zboží. 

V rámci kontrol byly  zjištěny a ná-
sledně staženy z prodeje padělky. Jed-
nalo se zejména o textilní výrobky, obuv 
a nebezpečné hračky. Díky naší země-
pisné poloze a určité prevenci není ve 
srovnání s příhraničními oblastmi zda-
leka tolik.  Těmito kontrolami napomá-
há celní správa nemalou měrou také k 
ochraně spotřebitele. 

Významnou činností je kontrola dodr-
žování mezinárodní úmluvy AETR – do-
držování bezpečnostních přestávek řidičů 
nákladní dopravy. V uplynulém roce jsme 
nebyli tak „úspěšní“ jako v předchozích 
letech. Počet zjištění nedodržení mezi-
národní úmluvy AETR byl zanedbatelný. 
Snad se zde projevila naše práce z minu-

lých let a oblast prevence tak sklízí své 
úspěchy. „Rekord“ z předminulého roku, 
kdy jsme zjistili zahraničního řidiče který 
byl za volantem nepřetržitě 19 hodin tedy 
v uplynulém roce nepadl. 

V minulém období získal prostějovský 
celní úřad mobilní váhy pomocí kterých 
se kontroluje dodržování nápravových 
tlaků u nákladních a dodávkových vozidel 
a díky tomuto zařízení byla zjištěna celá 
řada porušení příslušných předpisů. Zaří-
zení bylo také několikrát využito i v době 
stavby nového mostu přes říčku Hloučelu 
na Olomoucké ulici. V průběhu roku jsme 
měli několikrát možnost využít velkoka-
pacitní mobilní rentgen. 

  
Z uvedeného výčtu je zřejmá široká 

škála činnosti prostějovského celního 
úřadu a tím i celé Celní správy ČR. Řada 
těchto úspěchů byla dosažena i díky spo-
lupráci s ostatními složkami, se kterými 
spolupracujeme, ať už je to Policie ČR, 
Městská policie, Hasičský záchranný sbor, 
Finanční úřad, Živnostenský úřad a celou 
řadou výrobních a obchodních organiza-
cí. Pracovníci Celního úřadu v Prostějově 
by tímto chtěli všem spolupracujícím slož-
kám a fi rmám poděkovat za spolupráci v 
uplynulém roce a popřát hodně pracov-
ních úspěchů v letošním roce.   

 Václav Adam
 ředitel celního úřadu Prostějov

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Bilance Celního úřadu v Prostějově za rok 2008
Jako každoročně, dovolujeme si i letos podat veřejnosti prostějovského regi------

oooooonu informaci o činnosti a  pracovních výsledcích Celního úřadu v Prostějověěěěěě 
zzzzzza uplynulý rok 2008.

Ve dnech 15. – 18. ledna 2009 se na 
brněnském výstavišti uskutečnil další 
ročník veletrhu GO a REGIONTOUR. 
Město Prostějov se zde v rámci Olo-
mouckého kraje prezentovalo s celou 
řadou materiálů jako mapy, cyklomapy, 
DVD, puzzle, kalendáře, omalovánky, 
leporela, průvodce městem i okolím, 
průvodce radnicí, letáky o radnici a 
Národním domě, apod.

Po celou dobu trvání veletr-
hu se u stánku střídaly pracov-

nice Informační služby Městského úřadu 
v Prostějově, které zájemcům vydaly přes 
tři tisícovky jednotlivých materiálů před-
stavujících město Prostějov a okolí. „Sa-
mozřejmě z pohledu kraje je nejlákavěj-
ším regionem hornaté Jesenicko a město 
Olomouc s řadou památek. Domníváme 
se však, že i my máme turistům co na-
bídnout, ať už jde třeba o skvost, jakým 
je secesní Národní dům nebo i prohlídka 
samotné prostějovské radnice,“ uvedla 
vedoucí informační služby Soňa Prova-
zová (na snímku).  -jg-

Město Prostějov se i letos prezentovalo na veletrhu v Brně

AAkkkttuáálllněěAktuálně Informace
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Mateřské školy v Prostějově
ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská 

ul. 23, příspěvková organizace
pracoviště Mozartova ul. 43
ředitelství MŠ Prostějov, Moravská 

ul. 30, příspěvková organizace
pracoviště Raisova ul. 6
ředitelství MŠ Prostějov, Partyzán-

ská ul. 34
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81
ředitelství MŠ Prostějov, Smetano-

va ul. 24, příspěvková organizace
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Rej-

skova tř. 4
pracoviště  Hanačka 3 (od 1. 8. 2009 

součást MŠ Partyzánská)
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kol-

lárova ul. 4
pracoviště Husovo nám. 94
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Me-

lantrichova ul. 60
pracoviště Fanderlíkova ul. 69
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Pa-

lackého tř. 14
pracoviště Čechovice, ul. 5. května 7
pracoviště Mánesova ul. 15
ředitelství ZŠ a MŠ Jana Železného 

Prostějov, Sídliště svobody 24/79
MŠ v areálu školy 

ředitelství Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola Prostějov, Ko-
menského 10

pracoviště Speciální mateřská škola 
Mozartova ul. 30, Prostějov (zřizova-
tel Olomoucký kraj)

- pro děti s vadami řeči, sluchu, zra-
ku, tělesným, mentálním a kombinova-
ným postižením

Na jednotlivých pracovištích bu-
dou k dispozici konkrétní informace 
(k prohlídce přezůvky s sebou).

Termín zápisu je stanoven po doho-
dě všech ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ 
ve městě Prostějově.

Zapsány budou děti od 3 let
Zápis proběhne v souladu s usta-

novením zákona č. 561/2004 Sb.  o 
předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
v platném znění.

Počet přijatých dětí podléhá stano-
vené kapacitě školy.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče 
(jejich zákonní zástupci) a předloží 
rodný list a očkovací průkaz dítěte.

V případě odvolání je možnost toto po-
dat  ke KrÚ  Olomouckého kraje, odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenko-
va ul. 40a.

 PaedDr. František Říha
vedoucí odboru školství a kultury 

Městského úřadu v Prostějově

Město Prostějov

Městský úřad v Prostějově, odbor školství a kultury

Zápis dětí do mateřských 
škol v Prostějově 

se koná v pondělí  30. března 2009 od 8:00 do 17:00 hodin

V sobotu 7. 2. 2009 byla na budově Základní školy v Palackého ulici  odha-
lena pamětní deska Klubu esperanta.
„Přesně před sto lety, 7. února 1909, byl na naší škole založen Klub espe-
ranta a esperanto se zde začalo vyučovat,“ připomněl ředitel školy Jiří 
Pospíšil.

V sobotu 7. 2. 2009 byla na budově Základní školy v Palackého ulici  odha-
lena pamětní deska Klubu esperanta.
„Přesně před sto lety, 7. února 1909, byl na naší škole založen Klub espe-
ranta a esperanto se zde začalo vyučovat,“ připomněl ředitel školy Jiří 
Pospíšil.

AAkkkttuáálllněěAktuálně Informace



    V současné době se škola zkrášluje.
V celé budově se vyměňují okna, zatepluje se a „obléká“ do nové 
fasády a barev. Doufejme, že jí nový šat vydrží co nejdéle.

Kaleidoskop 
informací SportVolný časInformaceAktuálně Školství 

a sociální oblast

Následující školní rok bude pro naši 
školu na sídlišti Svobody rokem sváza-
ným s výročím jejího otevření. Právě 
před 40 lety se dokončovala 18-ti tříd-
ní, na svou dobu velmi moderní škola  
se čtyřmi odbornými učebnami, dvěma 
tělocvičnami a stadionem. Během něko-
lika prvních roků se vyprofi lovalo i její 
zaměření, když několik sportovních nad-
šenců  iniciovalo zřízení sportovních tříd 
atletiky, což bylo v onu dobu počinem 
výjimečným.

Snaha držet se moderních trendů pro-
vázela školu i v dalších letech.S přecho-
dem škol na právní subjektivitu se škola 
vydala na tuto cestu jako první z měst-
ských škol. Již několik let před procesem 
spojování základních a mateřských škol 
jsme prosadili spojení se dvěma mateř-
skými školami. Tento model fungoval 
pouze v několika městech ČR. Vznikl tak 
velký školský komplex s 900 žáky a tak-
řka se 100 zaměstnanci; ovšem se svými 
klady i zápory. 

Tím největším pozitivem byl plynulý 
přechod celých kolektivů z mateřské ško-
ly do 1. tříd základky a experimentální 
výuka angličtiny a němčiny  už v ma-
teřské škole s pokračováním na I. stupni 
ZŠ.

Škola také byla průkopníkem v expe-
rimentálním zařazení žáka s mentálním 
postižením do klasické třídy.

A co se postupně změnilo? Ve 21 tří-
dách se nyní učí 515 žáků, v MŠ  182 dětí. 
V přístavbě školy jsou moderní učebny 
jazyků  a výtvarné výchovy s keramickou 
dílnou. 2 počítačové učebny odpovídají 
standardu ostatních prostějovských škol. 
Samozřejmostí je postupné vybavová-
ní audiovizuální a projekční technikou, 
kde nás zřizovatel, město Prostějov, také 
zřetelně podporuje. Od září máme nová 
skříňkové šatny. K nadstandardu patří 
atletický stadion s umělým povrchem, 
tenisové kurty, posilovna a sauna.

Právě proto, že má škola tak blízko k 

atletice, byli mezi jejími vzácnými hosty 
hlavně atleti Roman Šebrle a Jan Železný. 
Druhý jmenovaný si svým vysoce mo-
rálním jednáním během své sportovní 
kariéry vysloužil post jakéhosi kmotra 
naší školy. Od roku 2007 nese škola jeho 
jméno.

Základní škola a mateřská škola Jana 
Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79

„Když ukážete mladému člověku tu správnou cestu do života, 
hřeje vás to, i když se někdy nedostaví poděkování“

Atletika královna sportu
Sportovní třídy

Od 6. a 9. ročníku je ve těchto třídách rozšířena výuka tělesné výchovy na pět 
hodin týdně. V odpoledních hodinách pak navštěvují mladí sportovci atletické 
tréninky vedené zkušenými trenéry.

Hodiny tělocviku jsou převážně zaměřeny na všestrannou přípravu a harmonic-
ký rozvoj osobnosti. Proto zde najdou své místo i ti žáci, kteří kombinují atletiku s 
jiným sportovním odvětvím.

Součástí rozšířené výuky TV jsou i sportovní soustředění a lyžařské kurzy v kaž-
dém ročníku.

Naši žáci se pravidelně účastní sportovních akcí a závodů v dresu Atletického 
klubu Prostějov, se kterým škola úzce spolupracuje.

Za dlouholetou existenci „sportovek“ zde vyrostlo hodně výborných atletů. 
Mnozí z nich vybojovali medaile na Mistrovstvích  České republiky, Evropy i světa. 
Někteří měli dokonce tu čest reprezentovat republiku na olympijských hrách.

Prvotním úkolem  sportovních tříd však není vychovávat vrcholové sportovce, 
ale vést děti k pohybu a aktivitě. Aby se sport stal smysluplnou náplní jejich volné-
ho času a nebyl jim cizí ani po ukončení školy.
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Školní družina je nedílnou sou-
částí naší školy. Výborná poloha 
školy skýtá spoustu možností pro 
rekreační a odpočinkovou činnost. 
Pro pobyt venku využíváme přede-
vším zahradu naší mateřské školy a 
nové dětské hřiště v Kolářových sa-
dech. Ke sportovnímu vyžití máme 
k dispozici školní atletický stadion a 
v zimním období tělocvičny.

Věnujeme se výtvarným a pracovním 
činnostem, nezapomínáme na hudeb-
ní výchovu. Pravidelně navštěvujeme 
hvězdárnu, dopravní hřiště a fi lmový 
klub Bijásek .

Každý měsíc pořádáme jednu celo-
družinovou akci.

 Po zářijovém malování na chodníku, 
kdy děti proměnily okolí školy v úžasně 
pestrobarevnou mozaiku, jsme v říjnu 

uspořádali „ Velké sportovní odpoled-
ne.“ Další velkou událostí byla soutěž o 
družinovou „ Superstar“. Pěvecké a ta-
neční výkony malých soutěžících jsme 
odměnili drobnými cenami.

Nyní připravujeme „ Velký zimní 
karneval“, který měl loni velkou odezvu 
nejen u dětí, ale i u diváků z řad rodi-
čů, prarodičů a učitelů. Na jaře se opět 
vypravíme na Hloučelu do JK Cavalo. 
Děti čeká prohlídka stájí, beseda o ži-
votě koní a ti nejodvážnější si mohou 
prohlédnout svět z koňského hřbetu.

Květnovou“ Legrační olympiádu“ 
vystřídá v červnu „ Atletická všestran-
nost“, kdy závodníci změří své síly ve 
třech sportovních disciplinách.

Při všech akcích oceňujeme pomoc 
žáků z vyšších ročníků a podporu ze 
strany rodičů a školy.

Zápis je jen začátek

Základní škola a mateřská škola Jana Železného 
Prostějov, Sídliště svobody 24/79

„Když ukážete mladému člověku tu správnou cestu do života,  hřeje vás to, i když se někdy nedostaví poděkování“

ŠkŠkololníní d druružižinana j jee nenedídílnlnouou s souou-
čáčáststíí nanašíší šškokolyly VýVýbobornrnáá popololohaha

ususpopořářádadalili „ „ V Velelkéké s spoportrtovovníní o odpdpololeded-
nene “ DDalalšíší vvelelkokouu ududálálosostítí bbylylaa sosoututěžěž oo

   Přivedli jste k zápisu 
svého prvňáčka?

Tím jeho seznámení s naší školou ne-
končí! V květnu a červnu zveme rodiče a 
děti do „ŠKOLIČKY NA ZKOUŠKU“.

Obeznámí se s prostředím školy, na-
vštíví všechny pracovny a většinu tříd.

Budoucí žáčci si vyzkouší své první 
hodiny českého jazyka, matematiky, vý-
tvarné výchovy, hudební výchovy a tělo-
cviku.

Zatímco si děti hrají na školu, jejich 
rodiče mohou na besedách pohovořit 
s vyučujícími a vedením školy. Seznámí 
se také s provozem školní družiny a jídel-
ny. Na  setkání jsou  zváni i odborní  pra-
covníci z Okresní pedagogicko-psycho-
logické poradny Prostějov nebo logoped.

Na závěr „ školičky“ dostávají děti své 
„první vysvědčení“, které je současně 
pozvánkou do OPRAVDOVÉ  ŠKOLY 
v září. 

Začátek školního roku Sportovní třída na výletě25. února 200925. února 2009 1111
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V roce 2008 byly realizovány i méně fi nančně náročné investiční akce, které příznivě ovlivnily naše životní prostředí.

Nejvýznamnější stavebně investiční akce roku 2008 - 2. částNejvýznamnější stavebně investiční akce roku 2008 - 2. část

Cyklistická stezka a chodník na východní straně 
Rejskovy ulice

Nákladem přesahujícím 1,5 mil. Kč byla dokončena cyklistická stezka od 
ulice Vápenice až do ulice Martinákova. Součástí stavby byla i úprava zeleně a 
rekonstrukce stávajícího kamenného chodníku, který je poslední připomínkou 
kamenné zádlažby ve městě Prostějově.

 Rekonstrukce komunikace Dolní
III. etapa

Na západní straně komunikace Dolní byla vybudována obslužná komunikace 
umožňující parkování a přístup k nemovitostem. Současně byly rekonstruovány 
chodníky, zeleň a úsek stávající cyklistické stezky. Náklad v roce 2008 přesáhl 3 
mil. Kč.

Oprava fasády Knížecího domu

Mezi akce, které připomněly jeden z nejvýznamnějších objektů v historii města 
Prostějova, patřila rekonstrukce fasády Knížecího domu v blízkosti prostějovského 
zámku. Historie Knížecího domu sahá až do 16. stol. Výše nákladů činila 5 mil. Kč.

Zádlažba Úprkovy ulice

V uplynulém roce proběhla další etapa prací na dlouhodobé a systematické 
obnově komunikací v prostoru židovských uliček. Na chodníky z kamenné dlaž-
by a komunikaci z žulových kostek bylo vynaloženo téměř 2,4 mil. Kč.

Parkoviště a komunikace na Sídl. svobody 
(blok II, III a IV)

Vynaložením více než 10 mil. Kč došlo k zásadní a viditelné změně v jedné 
části Sídliště svobody v souladu s celkovou koncepcí regenerace Sídliště svobody. 
Další etapy se připravují.

ZŠ Jana Železného – 
energeticky úsporná opatření

V roce 2008 byly zahájeny stavební práce na zateplení obvodového pláště bu-
dovy a na výměně oken s cílem zlepšit tepelně technické vlastnosti budovy. Práce 
budou ukončeny v roce 2009. Předpokládaná dotace bude cca 19 mil. Kč.

adem přesahujícím 1,5 mil. Kč byla dokončena cyklistická stezka od
ápenice až do ulice Martinákova. Součástí stavby byla i úprava zeleně a
trukce stávajícího kamenného chodníku, který je poslední připomínkou
né zádlažby ve městě Prostějově.

Na
umo
chod
mil. K

i akce, které připomněly jeden z nejvýznamnějších objektů v historii města 
ova, patřila rekonstrukce fasády Knížecího domu v blízkosti prostějovského 
. Historie Knížecího domu sahá až do 16. stol. Výše nákladů činila 5 mil. Kč.

V
obn
by a

aložením více než 10 mil. Kč došlo k zásadní a viditelné změně v jedné 
ídliště svobody v souladu s celkovou koncepcí regenerace Sídliště svobody. 
etapy se připravují.

V
dov
bud

lynulém roce proběhla další etapa prací na dlouhodobé a systematické 
komunikací v prostoru židovských uliček. Na chodníky z kamenné dlaž-

munikaci z žulových kostek bylo vynaloženo téměř 2,4 mil. Kč.

ce 2008 byly zahájeny stavební práce na zateplení obvodového pláště bu-
na výměně oken s cílem zlepšit tepelně technické vlastnosti budovy. Práce
ukončeny v roce 2009. Předpokládaná dotace bude cca 19 mil. Kč.

ápadní straně komunikace Dolní byla vybudována obslužná komunikace 
ující parkování a přístup k nemovitostem. Současně byly rekonstruovány 
ky, zeleň a úsek stávající cyklistické stezky. Náklad v roce 2008 přesáhl 3 

25. února 200925. února 20091212
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PROSTĚJOV MÁ DALŠÍ PŘEHLÍDKU PRO AMATÉRSKÉ DIVADELNÍKY!

FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT MÍŘÍ DO PROSTĚJOVA
Letos poprvé do Prostějova zavítá mezi-

národní festival dokumentárních filmů o

lidských právech Jeden svět, který zde ve

dnech 30. 3. až 1. 4. pořádá organizace

Člověk v tísni. 

Jeden svět je v současnosti největším festi-

valem svého druhu v Evropě a již tradičně

se koná pod záštitou Václava Havla, v Olo-

mouckém kraji pak pod záštitou primátora

Olomouce Martina Novotného, hejtmana

Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka a

rektora Univerzity Palackého prof. RNDr.

Lubomíra Dvořáka, CSc.Tentokrát je navíc

festival pojat jako oficiální doprovodná

akce českého předsednictví Radě EU.

Festival zahajuje svou pouť v Praze, aby se

vzápětí rozběhl do téměř tří desítek českých

a moravských měst. Olomoucký Jeden svět,

probíhající 23. 3. - 1. 4., letos nově rozšiřu-

je své pole působnosti. Festivalové premié-

ry se tak dočkají i v dalších městech Olo-

mouckého kraje, v Přerově a Prostějově.

„O uskutečnění festivalu v Prostějově jsme

měli s kolegy velký zájem, protože zde

působí pobočka Člověka v tísni už asi 8 let,

ale festival tu dosud nikdy neproběhl. Ten

letošní je spíše trochu na zkoušku. Chceme

zjistit, zda o něj bude v Prostějově zájem a

jestli se tu lidé zajímají o témata, jako jsou

lidská práva,“ říká prostějovská koordináto-

ra a pracovnice Člověka v tísni Lucie Paci-

nová a dodává: „Lidé nás tu znají přede-

vším jako bojovníky za Romy, tak bychom

se také chtěli představit trochu jinak. Ukázat

lidem, co všechno Člověk v tísni dělá.“

20 let demokracie ve Střední Evropě, Obra-

zy Afriky, Ekonomika, Energetika, Ekolo-

gie... To výřez témat, se kterými přichází

letošní již 11. ročník festivalu a z nichž

některá zamíří také do Prostějova. V první

tematické sekci renomovaní i mladí autoři

rekapitulují uplynulých 20 let svobody v

postkomunistických zemích Střední Evro-

py, z této kategorie organizátoři vybrali film

Tenkrát II.Šance pro Slovensko, který pro-

stějovský festival zahájí. V úterý bude uve-

den jihoafrický film Nezlomné tety, silný

příběh pětice žen, sociálních pracovnic, jež

se snaží pomáhat zneužívaným a opuště-

ným dětem. Poslední z prostějovských

večerů pak bude vyhrazen, přece jen „naše-

mu prostějovskému tématu“, jak říká Lucie

Pacinová. Film Město Romů prostřednic-

tvím romského ghetta v Bulharsku před-

kládá důkaz o soužití dvou etnických sku-

pin nevtíravým, avšak naléhavým způso-

bem. Připomíná tak aktuální situaci v České

republice, včetně politiků, kteří si tematiku

řešení životní úrovně romského etnika vpi-

sují do volebních programů jen proto, aby

se zalíbili. 

Promítat se bude vždy od 19.00 v kinoka-

várně Duha. Dopoledne budou probíhat

speciální projekce pro základní a střední

školy s následnými debatami po filmu.

Oficiální zahájení festivalu proběhne v

pondělí 30.3. 2009 v 19.00 v kinokavárně

Duha, zároveň s první filmovou projekcí.

Více na www.jedensvet.cz

Hlavním regionálním partnerem festivalu

Jeden svět je KVAPIL ELEKTRO. 

Marcela Janáčková, jedensvet@email.cz

Již 52 let se v Prostějově pořádá festival

divadel poezie Wolkrův Prostějov, ale

letos poprvé se v Prostějově uskuteční

Postupová přehlídka studentských diva-

delních souborů MLADÁ SCÉNA 2009.

Přehlídka se bude konat ve dnech 20. a

21. března 2009 v Kulturním klubu

DUHA, v Základní umělecké škole V.

Ambrose a v Divadle Point. 

Mladá scéna 2009 je koncipována jako

přehlídka středoškolských a dalších mla-

dých divadelních souborů, umožňující set-

kání, prezentaci a konfrontaci jejich práce.

Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu

mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná

inspirace a kultivace studentské divadelní

činnosti. Přehlídky se mohou zúčastnit diva-

delní soubory z České republiky, jejichž

vystupujícím členům je minimálně 15 let, s

divadelními inscenacemi bez omezení dru-

hového či žánrového. Lektorský sbor může

nominovat jedno představení na celostátní

přehlídku v Ústí nad Orlicí. 

V minulých letech se tato přehlídka s ná-

zvem PRIMA SEZÓNA konala v Olomouci

nebo musely soubory Olomouckého kraje

navštěvovat přehlídky v Brně. Vítězové kraj-

ských kol PRIMA SEZÓNY vystupovali v

Náchodě. V tomto roce nastala změna nejen

v názvu přehlídky, ale i v pořádání celostát-

ního kola, které proběhne v Ústí nad Orlicí

ve dnech 4. – 7. června 2009. Organizace

MLADÉ SCÉNY Prostějov 2009 se ujal

Kulturní klub Duha a  ZUŠ Prostějov. Při-

hlásilo se na desítku souborů z Olomouce,

Prostějova, Uničova a Němčic nad Hanou.

Pro prostějovské soubory ovšem tato pře-

hlídka není žádnou novinkou. Divadelní

soubory literárně- dramatického oboru ZUŠ

V. A. Prostějov se na národní přehlídku pro-

bojovaly již několikrát. V roce 2007 celo-

státní přehlídku  soubor LDO ZUŠ dokonce

vyhrál s představením Tragaču, tragaču a

úspěšně jej sehrál i na festivalu Jiráskův

Hronov.

Festival MLADÁ SCÉNA  Prostějov 2009

je otevřen široké veřejnosti, hlavně však

mladým. Přijďte podpořit studentské diva-

dlo Point, LDO ZUŠ i ostatní soubory se

svými odvážnými autorskými kousky.

Vstup na všechna představení je dobrovol-

ný. Těší se na vás pořadatelé i účinkující. 

Mgr. Hana Kotyzová
a MgA. Martina Drmolová

Pátek 20.3.2009

9.00 – 9.20 Unisex, ZUŠ Uničov

DUHA

„Maso“ – Eve Ensler Scénář: soubor
9.35 – 9.45 ZUŠ Němčice nad Hanou

DUHA

„Kytice krajek“ – E. Štefková
10.00 – 10.30 Kusy lidí , ZUŠ Žerotín Olomouc

DUHA

„Lidé jsou spokojeni“ – texty skupiny Mňága a
Žďorb Scénář: soubor
11.15 – 11.45 DS Bombičky při ZUŠ 

V. Ambrose Prostějov

ZUŠ

„Tři sestry a jeden prsten“ – Jan Werich
Scénář: soubor

12.30 – 13.35 Divadlo Tramtarie Olomouc

DUHA

„Historky z podsvětí 3 aneb Velký bratr mlčí“

– V. Kracík, J. Básnička
15.00 – 16.15 Hodnocení poroty

DUHA

16.30 – 17.25 Produkty čistě přírodní, Prostějov

DUHA

„Produkty čistě přírodní uvádí Monty Pyt-

hon“ – M. Python Scénář: soubor
18.45 – 19.50 ANSÁML O., Olomouc

DUHA

„Bazén (bez vody)“ – Mark Mavenhill
21.00 – 21.30 Hodnocení poroty

DUHA

Sobota 21.3.2009

9.30 – 10.45 Divadlo Point při GJW Prostějov 

POINT

„Strakonický dudák aneb O naplněném snu“

– J.K.Tyl
11.30 – 12.00 DS Tragaču, tragaču, 

ZUŠ V. Ambrose, Prostějov

POINT

„Dívčí 100+1“ – soubor scénář: soubor
13.30 – 14.00 Hodnocení poroty

DUHA

14.30 – 15.00 Vyhlášení výsledků krajského kola

Mladé scény 2009 DUHA

15.00 – 16.00 DS Hugo, ZUŠ V. Ambrose, 

Prostějov

DUHA

„Kocourek Modroočko“ – J.Kolář, M.Eben 
nesoutěžní, inspirativní představení

Pozn. red.: červeně je označeno místo konání
představení

Program krajského kola Mladé scény 2009
Pořádá DUHA, kulturní klub u hradeb v Prostějově - ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově 

- ve spolupráci s NIPOS ARTAMA, Praha - za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
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NEDĚLE 1. BŘEZNA

15.00   Příběh o Zoufálkovi

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

100 min, český dabing, premiéra, mládeži přístupný

17.00    Výměna

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

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

Clint Eastwood, 142 min, české titulky,  premiéra, 

mládeži do 15 let nepřístupný.

20.00 Výměna

PONDĚLÍ 2. BŘEZNA

14.00    Vesmírní opičáci 

USA 2008 , 86  min, český dabing 

Režie: Kirk De Micco

17.30    Příběh o Zoufálkovi   

20.00    Po přečtení spalte 

Americká černá komedie. Jak tajné vlastně tajné slu-
žby mohou být…V hl. rolích G.Clooney, J. Malkovich,

B.Pitt, F. McDormandová, T. Swintonová, režie

Ethan+ Joel Coenovi, 96 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný.  

ÚTERÝ 3. BŘEZNA

17.30    Příběh o Zoufálkovi 

20.00    Po přečtení spalte!

STŘEDA 4. BŘEZNA

17.30    Příběh o Zoufálkovi  

20.00    Po přečtení spalte! 

ČTVRTEK 5.BŘEZNA

17.30 Líbáš jako bůh    

Česká filmová komedie 

Nová komedie Marie Poledňákové! Neváhejte…
V hl. rolích  K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, J.

Bartoška, M. Issová, R. Vojtek, N. Boudová aj. Režie:

Marie Poledňáková, 115 minut, premiéra, mládeži

přístupný

20.00    Líbáš jako bůh

PÁTEK 6. BŘEZNA

15.30    Líbáš jako bůh

17.30    Líbáš jako bůh

20.00    Líbáš jako bůh

22.15    Líbáš jako bůh NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

SOBOTA 7. BŘEZNA

15.00    Líbáš jako bůh

17.30    Líbáš jako bůh

20.00    Líbáš jako bůh

22.15    Líbáš jako bůh NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 8. BŘEZNA

15.00    Líbáš jako bůh

17.30    Líbáš jako bůh

20.00    Líbáš jako bůh

PONDĚLÍ 9. BŘEZNA

14.00 Bijásek – Mimořádný- NÁHRADA

17.30    Líbáš jako bůh

20.00    Líbáš jako bůh

ÚTERÝ 10. BŘEZNA

17.30    Líbáš jako bůh

20.00 Rembrandtova 

noční hlídka

Vítězný film MFF Karlovy Vary 2008.
UK/F  2008, 105 min, režie: Peter Greenway

STŘEDA 11. BŘEZNA

17.30 Líbáš jako bůh

20.00 Líbáš jako bůh

ČTVRTEK 12. BŘEZNA

17.30 Vévodkyně

Koprodukční historické drama. V našem manželství
jsme byli tři... V hl. rolích  K. Knightleyová, R.

Fiennes,  režie: Saul Dibb, 110 min. premiéra, české

titulky

20.00 Valkýra 

Americké drama. Jediný atentát na Hitlera ve

ztvárnění amerických filmařů... V hl. rolích T. Cruise,

K. Branagh, aj. Režie: Bryan Winter,  122 min, české

titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný 

PÁTEK 13. BŘEZNA    

17.30 Vévodkyně

20.00 Valkýra    

SOBOTA 14. BŘEZNA

15.00 Cesta na Měsíc 3D

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

český dabing, premiéra, mládeži přístupný

17.30 Vévodkyně 

20.00 Valkýra   

NEDĚLE 15. BŘEZNA

15.00    Cesta na Měsíc 3D

17.30 Vévodkyně        

20.00 Valkýra  

PONDĚLÍ 16. BŘEZNA

14.00 Kozí příběh  

Pověsti staré Prahy 

ČR 2008, 80  min. Režie: Jan Tománek

17.30 Valkýra

20.00 Babička   

film pro mírně zvrhlé

Česko-slovenský celovečerní dokument. Erotická
skandální  tragikomedie o stárnoucí ženě, která chce
vrátit čas. Režie: Zuzana Piussiová, 74 min,  premié-

ra, mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 17. BŘEZNA

17.30 Valkýra       

20.00 Babička.   

STŘEDA 18. BŘEZNA

17.30 Valkýra           

20.00 Babička 

ČTVRTEK 19. BŘEZNA

17.30 Bolt   

Pes pro každý případ

Americký animovaný rodinný film. Jak se liší život fil-
mového psího hrdiny od skutečného a…zlého světa. Režie:

John Lasseter,  103 min, český dabing,  premiéra, mládeži,

mládeži přístupný.

20.00   Underworld 3 - Čas Lycků

Americký akční film. Každá válka má svůj začátek.  V
hl. rolích M.Sheen aj.  Režie: Patrick Tatopulos, 92

min, české titulky, ŠUP, premiéra, mládeži do 15 let

nevhodný.

PÁTEK 20. BŘEZNA

15.30 Bolt - Pes pro každý případ 

17.30    Bolt - Pes pro každý případ 

20.00 Underrworld 3  

SOBOTA 21. BŘEZNA

15.30 Bolt - Pes pro každý případ 

17.30    Bolt - Pes pro každý případ     

20.00 Underrworld 3 

NEDĚLE 22. BŘEZNA

15.30 Bolt - Pes pro každý případ 

17.30 Bolt - Pes pro každý případ   

20.00 Underrworld 3

PONDĚLÍ 23. BŘEZNA

17.30 Venkovský učitel

České filmové drama. Každý někoho potřebuje….
Nominováno na Českého lva za rok  2008! V  hl.

rolích P.Liška, Z. Bydžovská, L. Šedivý, M. Daniel,

režie:  Bohdan Sláma, 117 min, repríza mládeži do 15

let nepřístupný. 

20.00 Nouzový východ

Americké drama. Jedno slovo může všechno změnit…
V hl. roli  L. DiCaprio, K. Winsletová, K. Batesová,

Režie: Sam Mendes, 119 min, české titulky,  premié-

ra, mládeži do 15 let nepřístupný.

ÚTERÝ 24. BŘEZNA

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

ART FILM

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

NEDĚLE 1. BŘEZNA

15.00 Madagaskar 2 

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

dabing, repríza, mládeži přístupný. 

17.30  Madagaskar 2   

20.00    Muzikál ze střední 3

Maturitní ročník 

Elektrizující energie a skvělá zábava. Režie: Kenny

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

STŘEDA 4. BŘEZNA

15.00 Tobruk   

ČR/SR  2008, 100 min.        Režie: Václav Marhoul  

PÁTEK 6. BŘEZNA

17.30   VICKY CHRISTINA Barcelona  

Americkošpanělský film. Milostné psaníčko z
Barcelony od Woodyho Allena V hl. rolích  R.

Hallová, P. Cruzová, S. Johansonnová, J. Bardem.

Režie : Woody Allen , 96 minut, české titulky, pre-

miéra, mládeži do 15 let  nepřístupný 

20.00   Vicky Christina Barcelona 

SOBOTA 7. BŘEZNA

15.00 Rusalka Hupsalka 

Pásmo pohádek 

17.30   Vicky Christina Barcelona  

20.00   Vicky Christina Barcelona     

SOBOTA 14. BŘEZNA

15.00   Příběh zvířátek 

Pásmo pohádek 

17.30   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  

20.00   Stmívání  

SOBOTA 21. BŘEZNA

17.30 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník

Elektrizující energie a skvělá zábava. Režie: Kenny

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

20. 00   Muzikál ze střední 3 

Maturitní ročník

STŘEDA 25. BŘEZNA

15.00    Ženy

USA  2008, 114 min    režie : Diane Englishov

SOBOTA 28. BŘEZNA

15.00   Budulínek

Pásmo pohádek 

17.30   Sněženky a machři po 25 letech

Setkání někdejších spolužáků na horské chatě……
V hl. rolích  J. A. Duchoslav, M. Suchánek, V. Kopta, R.

Brzobohatý, V. Freimanová, E, Jeníčková, J. Johanedis, P.

Lustigová  režie: Viktor Tauš, 104 minut, repríza, mládeži

přístupný 

20.00   Sněženky a machři po 25 letech

česká filmová komedie

17.30 Venkovský učitel

20.00 Nouzový východ   

STŘEDA 25. BŘEZNA

17.30 Venkovský učitel

20.00 Nouzový východ   

ČTVRTEK 26. BŘEZNA

17.30    Na půdě

Český  animovaný rodinný film. Malý hrdina s velkým
srdcem. Režie: Jiří Bárta , 100 min, český dabing,  pre-

miéra, mládeži přístupný.

20.00 Normal

České filmové drama. Příběh legendárního
masového vraha. Návrat Dagmar Havlové na fil-
mová plátna!!! V hl. rolích  M. Kňažko, D.

Havlová, P. Gajdoš, M. Táborský aj. Režie: Julius

Ševčík, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný.  

PÁTEK 27. BŘEZNA

15.30 Na půdě

17.00 Na půdě 

20.00 Normal

22.00    Normal -  NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ  

SOBOTA 28. BŘEZNA

15.00 Na půdě

17.00 Na půdě  

20.00 Normal 

22.00    Normal -  NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 29. BŘEZNA

15.00 Na půdě

17.00 Na půdě  

20.00 Normal  

PONDĚLÍ 30. BŘEZNA

14.00 Hurá na medvěda

ČR/Něm. 2000, 95 min., Režie: Dana Vávrová

17.30 Kurýr 3

Francouzský akční film. Pravidla zůstávají stejná. Až
na jedno… Režie: Olivier Megaton, 100 min, české

titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodné

20.00 Normal 

ÚTERÝ 31. BŘEZNA

17.30 Kurýr 3

20.00 Sestra 

ČR 2008, 65 min. Pravidla zůstávají stejná. Až na
jedno… Režie : Vít Pancíř

BIO SENIOR

BIO SENIOR

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

PÁTEK 4. BŘEZNA

13.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

Pohádka Československo, 1984, délka 73 min. Bijásek 

PÁTEK 6. BŘEZNA

20.00 Sněženky a machři po 25 letech

Komedie / Drama 
Česko, 2008, 100 min, přístupný
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek

STŘEDA 11. BŘEZNA

20.00 Jak se zbavit přátel

a zůstat úplně sám

Komedie 
Velká Británie, 2008, 110 min, v orig. znění s titulky, pří-
stupný
VSTUPNÉ 49,-Kč + 1,-Kč příplate

PÁTEK 13. BŘEZNA

20.00 Podivuhodný případ 

Benjamina Buttona 

Drama / Mysteriózní / Fantasy / Romantický 
USA, 2008, 166 min, v orig. znění s titulky, do 12 let
nevhodný
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek 

STŘEDA 18. BŘEZNA

13.00   NESMRTELNÁ TETA

Pohádka ČR, 1993, délka 95 min. Bijásek 

PÁTEK 20. BŘEZNA

20.00 Muzikál ze střední 3

Maturitní ročník

Muzikál / Rodinný / Romantický / Komedie 
USA, 2008, 112 min, český dabing, přístupný
VSTUPNÉ 49,-Kč + 1,-Kč příplatek

STŘEDA 25. BŘEZNA

18.00 Lovecká sezóna 2

Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Rodinný 
USA, 2008, 76 min, český dabing, přístupný
VSTUPNÉ 39,-Kč + 1,-Kč příplatek

PÁTEK 27. BŘEZNA

20.00 Deník nymfomanky

Erotické drama 
Španělsko, 2008, 95 min, v orig. znění s titulky, do 18 let
nepřístupný
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek

BIJÁSEK

BIO KORUNA

ART FILM
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Bryan Singer si sice se Supermanem

vybral trošku slabší chvilku, ale když má

člověk ve svém portfoliu takové filmy

jako Obvyklí podezřelí nebo první dva

díly X-Menů, málokteré dveře mu zůsta-

nou zavřeny. To samé platí i pro Toma

Cruise, jehož skákání po gaučích v popu-

lárních televizních pořadech nepřímo

zapříčinilo, že ho polovina světa považu-

je za magora a že tržby třetí Mission:

Impossible nebyly takové, jaké se čeka-

ly. Přesto Singer s Cruisem patří pořád

mezi elitu. A teď se navíc rozhodli spojit

síly. Valkyrie je příběhem skupiny vyso-

ce postavených německých důstojníků,

kteří vytušili, že jejich všemocný Vůdce

není zdaleka tak dobrým stratégem a že

je jen otázku času, kdy celá slavná Říše

skončí v plamenech. A tak se rozhodli

Adolfa Hitlera zlikvidovat. Z hodin děje-

pisu víme, že se to nepodařilo, ale přesto

by příběh Clause von Stauffenberga a

ostatních atentátníků mohl být víc než

zajímavý.

Pohnutý příběh vévodkyně z Devonshiru

očima nadějného debutanta Saula Dibba.

Keiru Knightley už by měl někdo z toho

korzetu vysvobodit, její herecký talent má

ale čím dál tím větší rozlet. Nejen její

výkon snímek posouvá za hranici klasické

dobovky. Dejte filmu pár minut a zařízne

se vám pod kůži jako neposedná tříska.

Snímek Vévodkyně nás přenese do 18.

století a přiblíží nám příběh šlechtičny

Georgiany (Keira Knightley), praprapra-

tetičky princezny Diany. Paralela mezi

jejich životy je více než zřejmá. Podobně

jako princezna Diana, tak i Georgiana,

vévodkyně z Devonshiru, byla oslňující,

charismatická a veřejností milována. V

osobním životě jí ale štěstí nepřálo.

Mladičká Georgiana vstoupila do manžel-

ství s vévodou z Devonshiru (Ralph

Fiennes), jednoho z nejbohatších mužů v

Anglii, bez lásky. Na tehdejší dobu byla

velice moderní a pokrokovou ženou, která

se angažovala i v politice a byla také z

nejvlivnějších hostitelek své doby a často

podléhala hazardu.Vedla ale také rozmar-

ný život plný milenců, pikantních událos-

tí a intrik...

VÉVODKYNĚ  režie: Saul Dibb

Osborne Cox je operační důstojník CIA

bojující o přežití. Jeho kariéra i manžel-

ství už dlouhou dobu nikam nespějí a

Ozzieho začne pořádně chápat snad jen

lahev tvrdého alkoholu. Harry Pfarrer je

domýšlivý úředník ministerstva financí,

který za zády své ženy holduje interne-

tové seznamce a ve sklepě si sám vyrábí

sexuální pomůcky. Za zmínku stojí, že

udržuje známost i s nespokojenou

Ozzieho manželkou Katie. Když Ozzie

definitivně přijde o práci u CIA, rozhodne

se ve své slastné nevědomosti napsat

vzpomínkovou knihu. Bohužel netuší, že

si jeho žena chystá vhodnou půdu pro roz-

vod a rukopisu z jeho počítače se zmocní.

Disk se omylem dostane do rukou potrhlé

zaměstnankyně fitcentra Lindy a jejímu

natvrdlému kolegovi Chadu Feldhei-

merovi. Oba prosťáčci v tom vidí báječ-

nou příležitost, jak přijít k nějaké hoto-

vosti a tak nelení a svůj objev nabídnou

komu jinému, než Rusům! Okamžitě se

ovšem spustí řetězec událostí, které

ukážou, jak tajné vlastně tajné služby

můžou být.

PO PŘEČTENÍ SPALTE         režie: Joel Coen, Ethan Coen

Thriller Normal je natočený podle skute-

čného případu masových vražd, které ve

30. letech minulého století otřásly celou

Evropou. Výpravný dobový film zachy-

cuje vražedné řádění i dramatický střet

uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený

a geniální vrah totiž i po uvěznění roze-

hrává svůj další smrtící scénář a příběh

spěje ke strhujícímu finále. V roli

„českého Hannibala“ se na plátna kin

vrací Milan Kňažko, protivníkem mu je

mladý talent českého herectví Pavel

Gajdoš v roli ambiciózního obhájce.

Hlavní trojici  postav doplňuje svým

návratem na stříbrné plátno Dagmar

Havlová jako tajemná vrahova manžel-

ka. Od února 1929 do října 1931 připra-

vil Petr Kurten (Milan Kňažko) o život

osm lidí a bezpočet dalších napadl.

Zabíjel ženy, muže, zvířata. Vše, co mu

přišlo do cesty. Způsobil stejnou paniku

jako kdysi v Londýně Jack Rozparovač.

Nyní se tento legendární vrah vzdal poli-

cii. Obhajoby se ujímá ambiciózní

mladý právník (Pavel Gajdoš), který je

přesvědčen, že Kurten je psychicky vyši-

nutý. Aby to dokázal, ponoří se do vra-

hovy šokující minulosti a poznává poza-

dí nelítostných činů. V průběhu pátrání

potkává další velmi tajemnou postavu,

atraktivní Kurtenovu ženu (Dagmar

Havlová). S přibývajícími důkazy je

stále jasnější, že šílený vrah ještě neřekl

své poslední slovo.

NORMAL      režie: Julius Ševčík

Helena Altmanová je sympatická profe-

sorka francouzštiny a literatury na gym-

náziu. Patří k oblíbeným pedagogům,

díky zdravému nadhledu si rozumí se

studenty i kolegy ve sborovně. Daleko

nepředvídatelnější okamžiky ji však

čekají v osobním životě. Rozvětvená

rodina k tomu poskytuje dostatek příle-

žitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým

manželem, úspěšným spisovatelem

Karlem, problémy ovdovělé sestry

Kristýny, manželské karamboly syna

Adama i pozdní lásky babičky Alžběty -

to všechno Helenu zaměstnává natolik,

že jí na vlastní život a vlastní city jaksi

nezbývá čas. A přesto jednoho dne při-

jde to, co obvykle přichází, když už

jsme na sny rezignovali. Helena se za

pohnutých okolností seznámí s lékařem

záchranné služby Františkem. A úplně

normálně a naplno se zamiluje! Začíná

bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a

návratů, v němž zamilované dvojici

komplikují vztah plánovitě či nepláno-

vaně jak partneři, tak další členové rodi-

ny.

LÍBÁŠ JAKO BŮH režie: Marie Poledňáková

Se zvířaty na pohádkových steroidech

se teď roztrhnul pytel. Superpes ujížděl

na tabletkách podezřele připomínajících

viagru, Kung Fu panda zas pojede v

banánech. Zvířecí superhrdinskou čest

by mohl zachránit až Bolt. Je to sympa-

ťák, je nechutně rychlý a pozor! - dabu-

je ho John Travolta. Společně vymetají s

padouchy už nějaký ten rok a vlastně

nemají konkurenci. Má to ale jeden

háček. Všechno to vymetání a zametání

a nakopávání zadků se doteď odehráva-

lo ve studiu. Bolt sice žije v iluzi, že má

nadpřirozené síly, když ho ale jednoho

dne omylem místo do Hollywoodu

pošlou do New Yorku, musí se postavit

čelem realitě. Realitě bez superschop-

ností (takže s tou záchranou cti to tak

slavně nevypadá). A světe div se, najed-

nou není nic tak jednoduché, jako když

vám zlosyni odlítali ze scény (jak) na

špagátech. Další Disneyho 3D animák

tentokrát dostal na starost absolutní

debutant, takže se vážně neví, co oče-

kávat. Brad Bird každopádně slíbil, že si

krom Pixaru počíhá i na klasické dis-

neyovky, takže mu přinejhorším podá

pomocnou ruku. Alespoň v hlasovém

obsazení jsou samé výborné volby -

krom Travolty bude ke slyšení uječený

Bernie Mac, Woody Harrelson, nebo

Thomase Haden Church. 

BOLT - PES PRO KAžDÝ PŘÍPAD režie:Chris Williams

VALKÝRA režie: Bryan Winter
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PONDĚLÍ 2. BŘEZNA

19.00   ČESKÉ NEBE

aneb Cimrmanův dramatický

kšaft

Divadlo Járy Cimrmana Praha
divadelní sál mimo předplatné

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 290, 310, 330 Kč

VYPRODÁNO

ÚTERÝ 3.BŘEZNA

19.00 Noël Coward

ROZMARNÝ DUCH

Divadelní společnost Háta Praha
divadelní sál                         skupina A

Líbivá anglická duchařská komedie o tom, že není

radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když

hlavní medium je poněkud potrhlé povahy. Pak se

lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné pro-

pletence, s nimiž si neví rady. 

Hrají: Lucie Zedníčková/ Jana Zenáhlíková, Mahule-

na Bočanová / Adéla Gondíková / Kateřina Hrachov-

cová, Ludmila Molínová / Hana Talpová, Ivana Andr-

lová / Olga Želenská, Marcela Nohýnková / Jana Šul-

cová, Marcel Vašinka / Daniel Rous, Zbyšek Pantů-

ček / Petr Pospíchal. 

Režie: Milan Schejbal

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 210, 220, 230 Kč

PONDĚLÍ  9. BŘEZNA

9.00 Rostislav Pospíšil

PIDÍNCI A MODRÝ KOCOUR

Moravské divadlo Olomouc
divadelní sál pro školy

Starý modrý kocour je trochu showman a rád pře-

hání, ale jinak je to dobrák. Žije na jednom lesním

palouku a jeho sousedy jsou bytůstky menší než

trpaslíci, takoví trpaslíci trpaslíků neboli pidínci. V

pohádkových příbězích pidínků prožijí děti dobro-

družné příběhy. Režie: Rostislav Pospíšil

Konec představení asi v 10 hodin, bez přestávky

Vstupné 60 Kč

11.00 Rostislav Pospíšil

PIDÍNCI A MODRÝ KOCOUR

Moravské divadlo Olomouc
divadelní sál pro školy

Konec představení asi v 12 hodin, bez přestávky

Vstupné 60 Kč

STŘEDA 11. BŘEZNA

19.00 Rudolf Friml

KRÁL TULÁKŮ

Moravské divadlo Olomouc
divadelní sál skupina B

Plných dvacet let nezaznělo na olomoucké divadel-

ní scéně dílo velkého světoběžníka Rudolfa Frimla 

- českého skladatele, kterého si Amerika přisvojila

natolik, že ho lexikony v  zámoří označují za nejlep-

šího amerického operního skladatele. 

Účinkují: P. Císař j.h./A. Valenta, P. Šíma, P. Cim-

burková/Z. Molíková ad. 

Dirigent: Tomáš Hanák, choreografie: Jiří Kyselák,

Režie: Martin Dubovic j.h.

Konec představení asi v 21.30 hodin

Vstupné 200, 210, 220 Kč

STŘEDA 18.BŘEZNA

19.00 Willy Russell

SHIRLEY VALENTINE

Městská divadla pražská+agentura FDA  
divadelní sál                mimo předplatné

One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine

je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá

matka rodiny a manželka počestného občana, už

dávno není. Přesto, že se musí starat hlavně o to, aby

život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježdě-

ných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla,

v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kama-

rádky a udělá něco, co se od ní neočekává 

Hraje:  Simona Stašová

Režie: Zdeněk Kaloč

Vstupné 190, 200, 210 Kč

Představení není vhodné pro děti do 15 let

ČTVRTEK 19.BŘEZNA

19.00 Karel Poláček – Martin Vačkář –

Ondřej Havelka

MUŽI V OFFSIDU

Městské divadlo Mladá Boleslav
divadelní sál                      skupina 5P

Ondřej Havelka, který před časem slavil v

Národním divadle v Praze triumf s hokejovou

operou Nagano, nyní zabodoval i jako „fotba-

lový kouč.“ S mladoboleslavským týmem

vykouzlil komedii o tom, že kdo zradí svůj

klub, nemá štěstí v životě. 

Hrají: O. Jirák, E. Reitrová, V. Havelka j.h.,

M. Zbrožek j.h. ad.

Režie: Ondřej Havelka

Konec představení asi ve 22.30 hodin

Vstupné 200, 210, 220 Kč

PONDĚLÍ 23.BŘEZNA

10.00    Kateřina Gättnerová 

– Ernest Bryll -  Jaromír Nohavica

MALOVANÉ NA SKLE

Divadlo Radost Brnov
divadelní sál                         pro školy

Námětem je jánošíkovská legenda - příběh o

zbojníkovi, který bohatým bral a chudým

dával. Od světové premiéry ve Varšavě v roce

1970 se hra vydala na úspěšnou pouť po

domácích i zahraničních scénách, stala se

repertoárovým hitem mnoha divadel a dosáhla

stovek repríz. Je nazývána zbojnickým muzi-

kálem, či rockovou baladou - hraje a zpívá se

o narození, lásce i smrti. 

Režie: Vlastimil Peška

Konec představení asi v 11.15 hodin, bez přes-

távky

Vstupné 60 Kč

13.00    Kateřina Gättnerová 

– Ernest Bryll -  Jaromír Nohavica

MALOVANÉ NA SKLE

Divadlo Radost Brnov
divadelní sál                         pro školy

Konec představení asi v 14.15 hodin, bez přestávky

Vstupné 60 Kč

ÚTERÝ 24.BŘEZNA

10.00    Kateřina Gättnerová 

– Ernest Bryll -  Jaromír Nohavica

MALOVANÉ NA SKLE

Divadlo Radost Brnov
divadelní sál                         pro školy

Konec představení asi v 11.15 hodin, bez přestávky

Vstupné 60 Kč

19.00    Nikolaj Vasiljevič Gogol

REVIZOR

Klicperovo divadlo Hradec Králové
divadelní sál                       skupina B

V okresním městě vládne zmatek, městští zastupi-

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

se vrší jedna na druhou a veškeré nedostatky se řeší

prostě tím, že se buď zametou pod koberec, nebo

se v případě potřeby vhodně zamaskují, aby neby-

ly tolik vidět. Záleží pouze na schopnosti úředníků,

zda a jak dovedou ze svých průšvihů udělat záslu-

hu a přednost. Genialita Gogolovy hry spočívá v

jedinečném rozvinutí zápletky založené na skuteč-

nosti, že strach mají jak ti, kteří se bojí svého odha-

lení, tak sám domnělý revizor. 

Hrají: F. Richtermoc, H. Pech, M. Kleplová, K.

Kociánová, J. Čepelka, J. Klepl, J. Zapletal ad. 

Režie: Ivo Krobot

Konec představení asi ve 21.30 hodin

Vstupné 200, 210, 220 Kč

STŘEDA 25.BŘEZNA

15.00 MATEŘINKA 2009

divadelní sál                        

Festival mateřských škol

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

ČTVRTEK 12. BŘEZNA

19.00 Kabaret Gizela 

Členové Divadla Point si připravili správným

směrem ujetou celovečerní show. Mimo jiné

uvedeme pilotní díl divadelního sitcomu

Divadélko Domeček.

1.repríza a derniéra pilotního dílu.

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Další ze svých vysněných ženských rolí

představí v Prostějově v krátkém

odstupu jedna z nejvýraznějších čes-

kých hereček Simona Stašová. Na

konci ledna viděli návštěvníci Městské-

ho divadla v Prostějově Stašovou v

představení Drobečky z perníku, kde

ztvárnila úlohu alkoholičky Evy Mae-

rové, za niž v loňském roce získala pres-

tižní cenu Thálie.

Ve středu 18. března v 19 hodin uvede

prostějovské divadlo další z jejích „maj-

strštyků“ -Shirley Valentine - příběh o

ženě středních let uvězněné v kolotoči

manželského stereotypu a domácnosti,

která se najednou odváží žít po svém.

„Tahle hra je právě o tom, co toužím říkat

v tuhle chvíli,“ prohlásila Stašová o insce-

naci, která je určena nejen všem ženám

středního věku, které pomalu ztrácejí

životní elán, ale všem, kdo mají rádi dob-

rou zábavu.Představení britského dramati-

ka Willyho Russella vzniklo ve spolupráci

pražského divadla Rokoko a umělecké

agentury FDA. „V době, kdy mi z agentu-

ry volali, že koupili práva na Shirley

Valentine, se mi z Brna ozval režisér

Zdeněk Kaloč, že by se mnou rád spolu-

pracoval. Bylo mi jasné, že Pán Bůh chce,

abychom se setkali právě při práci na Shir-

ley,“ řekla Stašová v jednom z rozhovorů.

V dokumentu Po stopách hvězd, který

Česká televize odvysílala počátkem

února, dokonce zaznělo, že matka Stašové

Jiřina Bohdalová ji uznala za herečku,

teprve když viděla Shirley Valentine. Pro-

stějovské publikum má 18. března také

mimořádnou příležitost porovnat ve stejné

úloze dvě vynikající herečky. „Před

dvěma roky jsme tuto one woman show

uváděli v komorním prostoru na jevišti za

oponou se Zuzanou Kronerovou,“ vysvět-

lila ředitelka Městského divadla v Prostě-

jově Alena Spurná s tím, že divadelní sál

umožní tentokrát zhlédnout představení

podstatně většímu počtu diváků. -eze-

Živelnost osmičlenného slovenského svě-

tově uznávaného orchestru Cigánski dia-

bli propojenou s muzikálností Moravské

filharmonie Olomouc řízené tentokrát

dirigentem Alešem Podařilem budou

moci posoudit návštěvníci koncertu

Cikánské inspirace, který je na progra-

mu Městského divadla v Prostějově v

pátek 6. března v 19 hodin. 

Společný koncert, který se koná za fina-

nční podpory Olomouckého kraje, uzavře

abonentní koncertní cyklus této sezóny.

„Jsme rádi, že jsme se mohli zařadit mezi

pořadatele tohoto divácky mimořádně úspěš-

ného projektu,“ uvedla ředitelka Městské-

ho divadla v Prostějově Alena Spurná. Ze

zemí, které Diabli navštívili vyjmenovala

alespoň USA, Austrálii, Kanadu, Japon-

sko, Čínu, Mexiko, Španělsko, Řecko,

Itálii, Německo, Francii či Anglii.

„Orchestr spolupracuje také s mnoha před-

ními zpěváky a instrumentalisty nejrůzněj-

ších hudebních žánrů. Z dlouhého výčtu

jmen vzpomenu například Lucii Bílou,

Daniela Hůlku nebo Petera Dvorského,“

řekla Spurná. Orchestr Cigánski diabli s

cimbálovým mágem Ernestem Šarközim,

výtečnou violoncellistkou Silvií Šarközio-

vou či houslovým virtuózem Štefanem

Banyánem je hudební kritikou pokládaný

za nejlepší slovenský soubor své kategorie.

Repertoár ansámblu má široký záběr z

oblasti folklorní muziky, ale také klasické,

operní, operetní, muzikálové filmové či

jazzové hudby. Mimořádný koncert dirigu-

je Aleš Podařil, který spolupracuje s Eng-

lish Chamber Orchestra, Státní filharmonií

Brno, zlínskou Filharmonií Bohuslava

Martinů a mnoha dalšími domácími i

zahraničními hudebními tělesy. -eze-

Po Evě Maerové uvidí prostějovští diváci
Simonu Stašovou jako Shirley Valentine

Cigánski diabli zahrají s filharmoniky
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POZVÁNKA NA KONCERT: SPOLEČNÁ VĚC 2009

Tomáš Pfeiffer představí na koncertě  Společná věc 2009  Vodnářský zvon,

nástroj skrývající v sobě historii i tajemství. Je složen ze sedmi kovů symbo-

lizujících naši sluneční soustavu, jeho součástí je voda, která se při hře vznáší

řadu centimetrů nad hladinu nebo reaguje vytvářením obrazců. Alikvótní tóny,

které podle tradice působí na naši duchovní podstatu a pomáhají i tělu, jsou

citlivě doplněny vizuálními snímky promítanými na parabolickém plátně. 

Koncert se koná dne 3. března v 19:00 hod. v SOKOLOVNĚ,

TJ Sokol I, Skálovo nám.4, Prostějov.

Předprodej vstupenek: Informační služba MÚ v Prostějově. 

Cena vstupenky: 120 Kč a 100Kč.Bližší informace na tel: 604851466 nebo na

www.dub.cz.

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: Velikonoční dekorace

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

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba různých velikonočních dekorací z

keramiky.

Poplatek 50 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

tvořivá dílna

Ze starého nové

KDY: pátek 13. března 2009 od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba drobných šperků (náušnice, náram-

ky, náhrdelníky). Přineste si zajímavá dřív-

ka, kamínky, kousky drátků.  Pokud můžete,

přineste si malé kleště. Polotovary na šperky

dodáme.

Poplatek 50 Kč za osobu jako příspěvek na

materiál.

beseda

Když jde malý bobr spát…

KDY: středa 18. března 2009 od 16:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Beseda s Mgr. Jaroslavem Maloněm, který

nás seznámí se zajímavostmi ze života bobrů.

Povídání bude doplněno promítáním fotogra-

fií, ukázkou bobřích ohryzů, lebky, otisků tla-

pek. Přičichneme i k bobřímu pižmu. 

akce na pomoc přírodě 

Vítání jara a úklid Hloučely

KDY: sobota 21. března 2009 od 9:00 hod.

KDE: sraz v biokoridoru Hloučela u občer-

stvení „U Abrahámka"

Tradiční úklid obou břehů Hloučely. Po sko-

nčení úklidu hravé jarní aktivity, vynášení

Morany a ochutnávka jarních pomazánek a

bylinkových čajů. Na závěr opékání dobrot

na ohýnku. 

S sebou pracovní rukavice a staré igelitky. 

tvořivá dílna

Keramika: Velikonoční dekorace 

- glazování

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

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Glazování velikonočních dekorací.

Poplatek 50 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

Akce finančně podpořilo
Město Prostějov a

Ministerstvo životního prostředí v rámci
společného programu SSEV Pavučina 

a ČSOP Národní síť středisek ekologické
výchovy

Pobočka České křesťanské akademie 
v Prostějově v březnu 2009 pořádá:

ve čtvrtek  26. března 2009  v 17.00 hodin
přednáška: PROBLEMATIKA  NÁSILÍ VE  STARÉM  ZÁKONĚ
přednáší : ThDr. Petr  ŠANDERA, biskup Brněnské diecéze CČSH
kde: v sálku fary Církve československé husitské,

Demelova 1, v Prostějově ( II. patro )  

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

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ÚNOR 2009:

HUDEBNÍ OBOR:

Jarní besídky – sál ZUŠ v 17.00 hod

12.,17.,18.,19.3. 2009

10.3. 2009 – sál ZUŠ -  17.00 hod. 

Koncert posluchačů Konzervatoře Brno 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

11. 3. 2009 – sál ZUŠ v 17.00 hod. 

DS Bombičky při ZUŠ V.Ambrose 

J. Werich : Tři sestry a jeden prsten

Veselá pohádka s osobitým werichovským humorem o tom, kterak tři sest-

ry „si udělaly srandu“ ze svých mužů. V pohádce hrají živí lidé a různé lout-

ky. Režie: Hana Kotyzová

Jak šlo vejce na vandr

Hrají žáci 1. a 2. ročníku I. cyklu literárně dramatického oboru. Pohádka o

tom, jak se kamarádi vydali na vandr a přemohli loupežníky. 

Režie: Jana Turčanová. Vstupné dobrovolné.
26.3.2009 – sál ZUŠ v 17.00 hod

J. Werich : O rybáři a jeho ženě 

Hrají žáci 1. a 2. ročníku I. cyklu literárně dramatického oboru. Co byste si

přáli od zlaté rybky ? A co si bude přát rybářova žena? O tom vypráví tato

legrační pohádka. Režie: Hana Kotyzová 

M. Mašatová: Čtyři pohádky o jednom drakovi

Hrají žáci 3. – 6. ročníku I. cyklu literárně dramatického oboru. Klasická

loutková pohádka o princeznách a drakovi založená na rytmu a improviza-

ci. Režie : J. Turčanová. Vstupné dobrovolné.
20. a 21. 3.2009 – sál ZUŠ 

Mladá scéna Prostějov 2009

Postupová přehlídka studentských divadel

Pořádá ZUŠ V.Ambrose ve spolupráci s Kulturním klubem DUHA. 

Více informací na straně 13
VÝTVARNÝ OBOR :

Galerie Linka: Akordy světla II. 

Výstava fotografií autorů Z. Pelly,  M. Krišky a B. Kousala.

Vyhlášení soutěže 

Výtvarný obor ZUŠ V.Ambrose Prostějov vyhlašuje fotografickou soutěž pro

žáky prostějovských základních a středních škol a výtvarného oboru ZUŠ

na téma : 1) Hudba, 2) Fandíme. 

Věkové kategorie : 1. kat. do 15 let, 2. kategorie nad 15 let. 

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

odevzdejte do 15. května 2009.

Další informace a konzultace na tel. 582 351 752 s p.uč. Z. Davidovou. 
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PÁTEK 6. BŘEZNA

19.00 CIKÁNSKÉ INSPIRACE

Neopakovatelné strhující setkání

se slavnou cikánskou kapelou

CIGÁNSKI DIABLI  

v nezvyklém koncertním spojení 

s MORAVSKOU FILHARMONIÍ 

OLOMOUC

Dirigent: Aleš Podařil

CIGÁNSKI DIABLI - cena Grammy za nejlepší

orchestr, nejlepší album a nejlepšího interpreta,

koncerty po celém světě, spolupráce s předními zpě-

váky a instrumentalisty Aleš PODAŘIL - vystupuje

jako host našich i zahraničních orchestrů. Jeho žánro-

vý rozsah se vlivem působení v Českém rozhlasu

rozšířil natolik, že se jako dirigent i jako hudební

režisér podílí na koncertech i zvukových záznamech

bez omezení žánru. Tím se dá vysvětlit i široký roz-

sah jeho působení u orchestrů jako např. English

Chamber Orchestra, Státní filharmonie Brno, Filhar-

monie B. Martinů Zlín, Severočeská filharmonie

Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Czech Virtuosi.

Vstupné 120 Kč

Koncert se koná za finančního přispění Olo-

mouckého kraje

-divadelní sál AK – bonus

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

ÚTERÝ 10. BŘEZNA

19.30 Kamelot 

- hudební večer s folkovou špičkou naší hudební

scény. 

Tento koncert je součástí MEGATURNÉ skupiny s

názvem „O 106“, jehož cílem je dosažení nejméně

100 koncertů v řadě za sebou a získání zápisu do

Guinnesovy knihy rekordů. 

Vstupné 200 Kč

PÁTEK 13. BŘEZNA

20.00 Taneční večer 

– k tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi z Olo-

mouce. Vstupné: 60,- Kč

PÁTEK 27. BŘEZNA

20.00 Taneční večer 

– k tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi z Olo-

mouce. Vstupné: 60,- Kč

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

SOBOTA 21. BŘEZNA

21.00 OLDIES PÁRTY 

– 80. A 90. LÉTA

diskotéka pro střední generaci (vstupné 70Kč) Hraje

DJ Choruno. 

NEDĚLE 22. BŘEZNA

16.00 ZADÁNO PRO STARŠÍ 

A POKROČILÉ 

- taneční večer s živou muzikou. Hraje Jiří Krejčíř se

skupinou Naostro. 16.00 - 21.00. Vstupné 50 Kč.

Rezervace míst na www.freedance.cz nebo 

na 608 421 853 , 777 290 112 nebo 

na agenturamusak@gmail.com

Apollo 13   Barákova 12, PV

ČTVRTEK 5. BŘEZNA

20.00 Tech house/Hard style 

Ajfel & Leny (phonoline.cz)

PÁTEK 6. BŘEZNA

20.00 TECHNOX

Koncert legendární plzeňské punk-folkové kapely,

která je již více než 21. let stálicí nejen českých pódií.

Přijedou s novým CD Heavy Model aneb srdce pro

Anubise.

Host: Alice´s Number - Mainstreamová kytarovka s

ženským vokálem. www.alicesnumber.com

SOBOTA 7. BŘEZNA

21.00 SABOTAGE: BASS NO 

BUSINESS 

Dj´s: SHIVASS, SETHI, JOSE24, PROKY....

Vstup: 30,- Kč!!!! Výtěžek ze vstupného bude věnován

Dětskému domovu Plumlov!!!

ČTVRTEK 12. BŘEZNA

20.00 New rave/Electro 

E.Lec (phonoline.cz)

PÁTEK 13. BŘEZNA

21.00 FRIDAY 13 drum and bass 

and house  

Jako hlavní host vystoupí pražský nadějný producent

EMPHONIC, který vydal úspěšně pár desek u vyda-

vatelství Vodkaredbull.recordings.

Dj´s: Crackenn, Woofer, Paolo Mercy, Smashing

raver, E-lec a Robin da Hood. O vizuální potěšení se

postará VJ Vizar.

SOBOTA 14. BŘEZNA

21.00 WOHNOUT 

ČTVRTEK 19. BŘEZNA

20.00 Conspiraletek/Ska/Dancehall/

Reggea/Drum/Tek 

Zua, Elektroshock, Skutek-utek

SOBOTA 21. BŘEZNA

19.00 ROCK FOR CHILDREN 

vol.1 

VESELÁ zHOUBA - prostějovsko - kojetínská roc-

ková kapela s výrazným a jedinečným ženským

vokálem. NĚCO MEZI - postějovská kapela, typická

prolínáním různých stylů od ska, funky, rocku, hipho-

pu, reggae atd. LB1 - správní rockeři z Prostějova.

MY WAVE - rockově alternativní kapelka z Kro-

měříže. 

Vstup: 30,- Kč!!!! Výtěžek ze vstupného bude věno-

ván Dětskému domovu Plumlov!!!

ČTVRTEK 26. BŘEZNA

20.00 Minimal/Tech 

Minimal/Techno  

Carl.Exe (phonoline.cz)

PÁTEK 27. BŘEZNA

19.00 ROCK FOR CHILDREN 

vol.2 

FROM BEYOND - legendární prostějovská doom

and piwo a room partička ve speciálním setu se zpě-

vačkou LUCY!!! MUTHA´SHAPE - crossover pod

vlivem nostalgie... DURCHUMDURCH - alternativ-

ní hardcore z Prostějova... RAGE AGAINST THE

MACHINE revival z Prostějova...

Vstup: 30,- Kč!!!! Výtěžek ze vstupného bude věno-

ván Dětskému domovu Plumlov!!!

SOBOTA 28. ÚNORA

19.00 SKA PUNK 

FOR CHILDREN'S

MAIN STREET SKA BAND - velice nadějná prostě-

jovská Ska partička... + HOSTÉ....

Vstup: 30,- Kč!!!! Výtěžek ze vstupného bude věno-

ván Dětskému domovu Plumlov!!!

disco club SIMETRIX   Komenského 16, PV

pá  6.3.  DJ Martin Čapka 

so  7.3.  DJ Iceman 

pá  13.3. DJ Mirek Karásek 

so  14.3. DJ Martin Čapka 

pá  20.3. DJ Aleš Drapač (Doctor) 

so  21.3. DJ Otto Šabart 

pá  27.3. DJ Jirka Mareš 

so  28.3. DJ Mark 

Apollo 13 pomáhá plumlovskému Dětskému domovu
Prostějovský klub Apollo 13 slaví v břez-

nu již šesté narozeniny a na tuto počest

uspořádalo charitativní akci pro děti z

plumlovského Dětského domova.

O chystané akci jsme hovořili s Miroslavem

Hasou, spolumajitelem Apolla 13 a Petrem

Antoníčkem, zástupcem ředitele Dětského

domova v Plumlově.

„Již minulý rok mě napadlo udělat výročí

Apolla 13 něčím užitečným. Oslovil jsem

Petra, se kterým se již dlouhou dobu známe,

a společně jsme se domluvili, že výdělek ze

dvou večerů věnujeme dětem z dětského

domova,“ uvedl Miroslav Hasa.

„Z loňského výtěžku v hodnotě 5 000 Kč

jsme dětem pořídili lyže, na kterých si hojně

užíváme na horách. Takové sponzorské akce

jsou během roku spíše ojedinělé, proto jsme

za ně velice vděčni. Jsou to peníze nad náš

rozpočet a využíváme je k rekreačním poby-

tům a nákupu sportovních pomůcek, na

které již většinou peníze nezbývají. Mimo

jiné jsme rádi, že spolupráce probíhá právě s

hudebním klubem, protože naše děti mají

blízký vztah k hudbě a do budoucna bychom

rádi založili vlastní kapelu,“ dodal Petr

Antoníček.

Šesté narozeniny budou ještě štědřejší, než

loňské. Na charitativní akci budou místo

dvou vyhrazeny čtyři večery, které se usku-

teční 7., 21., 27. a 28.3. v prostějovském

Apollu 13. Na výběr budou různé hudební

styly, počínaje drum and bass, přes rock po

ska a punk. Takže na své si přijde téměř

každý.

Celá tato akce by se nemohla uskutečnit bez

ochoty kapel a DJ-ů, kteří budou po tyto

večery vystupovat. Patří jim velké poděko-

vání, stejně jako sponzorům, kterými jsou

EF Sport, Izolace Doseděl s.r.o., Titty Twis-

ter a Pivovar Starobrno. 

Co více dodat?... Snad jen přijďte svou

návštěvou podpořit tuto akci a spojte tak

příjemné s užitečným. -exe-

V klubu Brooklyn vystoupí DJ Orbith
Prostějovský klub Brooklyn navštíví 14.

března DJ Orbith, který patří ke špičce

česko-slovenské taneční scény.

Je považován nejen za jednoho z nejlepších

českých djů, ale také člověka, který předsta-

vuje elektro českému publiku. Pro jeho sety

je charakteristická hudební směsice techna a

elektra a spontánní vystupování za mixem.  

V roce 2001 Orbith získal titul Objev roku

a o 2 roky později se stal vítězem v prestiž-

ní anketě Dance Awards. Od té doby pravi-

delně vystupuje po celé ČR, dostává se i do

zahraničí (Mayday Hungary, M25 Poland,

Nemo club Belarus). Od roku 2003 se stal

rezidentem akcí Elektra v pražské Roxy, ke

které později přibyla i brněnská edice. 

První krok k tvorbě vlastní hudby učinil v

roce 2001 – na kompilaci Elektronik Bass-

lines mu vyšel jeho první track „Fussgan-

ger“. O rok později vydal na českém labelu

Licker „Fussganger rmx“ a následoval singl

„No Money No Love“ v roce 2005. Jeho

zatím posledním producentským počinem

je EP Phantom – deska, kterou společně s

Michalem Poliakem vydává na labelu

Qrime Records. 

O tomto činorodém umělci jistě v budouc-

nu ještě hodně uslyšíme a teď ho máte

možnost slyšet v prostějovském Brookly-

nu. -exe-
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Muzeum Prostějovska nám. T.G.M. 2, PV

Špalíèek    Uprkova 18, PV

OD 9. BŘEZNA DO KONCE DUBNA

Galerie S, SOU obchodní, Edmunda

Husserla 1, Prostějov, pořádá výstavu

mladých autorů: “Obrazy Davida Bar-

toše a Marka Štefka v termínu od  9.

března do konce dubna. K prohlídce

srdečně zvou organizátoři i autoři.

Možnost návštěvy výstavy denně (mimo

so, ne) od 8.00 do 15.30 hod, jiný čas lze

domluvit na telefonním čísle  582 351

977.

Galerie S E. Husserla 1, PV

OD PONDĚLÍ 9. BŘEZNA

JIŘÍ MÁDL  „Obrazy-grafika“ 

Vernisáž : 9.3.2009 v 17.00 hodin.

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

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

projekcích a večerních klubových akcích.

Výstava potrvá do 4.4.2009

KK Duha        Školní 4, PV

GALERIE 2002 - grafika

- Pořádá internetová prodejní galerie

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV

V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49, PROSTĚJOV

VÁS ZVE NA VÝSTAVU

ZDENĚK TOMÁNEK
NECHCI V KLECI

PLASTIKY

MIROSLAV MALINA
TULÁK PO HVĚZDÁCH

OBRAZY

VERNISÁŽ SE KONÁ 

VE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 

V 17.00 HODIN

VÝSTAVA POTRVÁ DO 28.3. 

OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12

TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761
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*„Braillovo slepecké písmo –

symbol naší gramotnosti“ – pre-

zentace pořádaná ve spolupráci s

organizací SONS v Prostějově

Vás seznámí s historií vzniku a

využitím  Braillova slepeckého

písma, včetně praktické ukázky

čtení a psaní. Jste srdečně zváni v

úterý 3. března 2009 ve 13.00 hod.                                        

* Poradna pro spotřebitele – ve

čtvrtek 5. března 2009 v době od

14.00 do 16.00 hod. Vám pracov-

nice ze Sdružení obrany spotřebi-

telů pomůže řešit Vaše spotřebitel-

ské problémy. (Poradna pro spo-

třebitele se koná pravidelně, každý

první čtvrtek v měsíci ve studovně

v přízemí budovy.)

* Tvorba webových stránek

malých knihoven, Internet pro

knihovníky – semináře určené

dobrovolným knihovníkům obec-

ních knihoven na Prostějovsku se

budou konat v úterý 10. a 17. břez-

na 2009 v 10.00 hod. a v 15.00

hod. ve studovně.

* Promítání filmu Báječná léta

pod psa – speciální zvuková

verze filmu - určeno pro těžce zra-

kově postižené a nevidomé čte-

náře naší knihovny – koná se v

úterý 17. března 2009 v 9.30 hod.

v prostorách studovny.

* Internetové stránky Městské

knihovny v Prostějově – Chcete

se naučit vyhledávat knihy v elek-

tronickém katalogu, prodlužovat

si výpůjčky a zadávat si rezervace

přes internet? Přijďte ve středu 18.

března 2009 v 16.30 hod. do stu-

dovny. Připravili jsme malé škole-

ní určené úplným začátečníkům.

Každoroční nejen v našem regionu

velice populární a také mezi ma-

teřskými školami velice prestižní

kulturně umělecká přehlídka

„Mateřinka“ napíše v letošním

roce již své desáté pokračování.

Prostějov bude reprezentovat pěti-

ce MŠ Mozartova, MŠ Fander-

líkova, MŠ Smetanova, MŠ Speci-

ální a MŠ Čechovice. Z mimo-

prostějovských se přihlásila násle-

dující čtveřice: MŠ Kostelec na

Hané, MŠ Ohrozim, MŠ Smržice,

MŠ Kelčice a MŠ Čechy pod

Kosířem. „Chtěl bych poděkovat

všem, kteří našli odvahu se při-

hlásit,“ krátce nastínil početní slo-

žení jubilejní přehlídky její hlavní

organizátor Tomáš Jachník. 

Oblastní kolo Mateřinky se usku-

teční ve středu 25. března v Měst-

ském divadle Prostějov úderem

patnácté hodiny. Odborná porota

pak na základě videonahrávky

vybere jednu školku, která bude

reprezentovat Prostějovsko na

celostátním finále, jež se uskuteční

8. a 9. května v Nymburku. -red-

Sportcentrum - DDM Prostějov

pořádá pro děti mládež a rodiče s dětmi

RELAXAČNÍ TÁBOR U MOŘE  CHORVATSKO 

- Biograd na Moru 24.6. - 2.7.2009

Ubytování: apartmánová vila, 2 - 4 lůžkové pokoje. Strava: plná

penze. Doprava: autobusem. Pedagogický dozor a program pro ději

je zajištěn. Cena: 5.600,-

Informace: J. Zatloukal 582 332 297, 

e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, 

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Sportcentrum - DDM Prostějov ve spolupráci 

s HELIOS Mostkovice o.s. pořádají pro děti od 7 let 

HIPOREHABILITAČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Termín: po dobu celých letních prázdnin, vždy týdenní kurz. Pro-

gram: 8.30 až 11.30 v Mostkovicích. Cena: za 7 denní tábor  2.100,-

Informace: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, 

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Sportcentrum - DDM Prostějov pořádá pro děti letní tábor

LÉTO V BRADAVICÍCH - prázdninová škola čar a kouzel

Termín: I. turnus:   5. - 10.7.2009 (děti 7 - 11 let)

II. turnus: 12. - 17.7.2009 (děti 10 - 14 let)

Místo: Českomoravská vysočina RS Drak

Ubytování: chatky, strava 5x denně

Cena: 2.100,-Kč    nutná záloha do 28.2.2009 - 1.000,-Kč

Informace: Bc. M. Koudelková, 582 344 125

AKCE V KNIHOVNĚ V BŘEZNU JUBILEJNÍ ROČNÍK 
MATEŘINKY

Obrazy manželů Kepkových jsou v dobrých rukou 
V úterý 20. ledna přivítali sta-

rosta města Prostějova Jan

Tesař a místostarosta Pavel

Drmola na radnici vzácnou

návštěvu. Byl jí pravnuk stavi-

tele Karla Hugo Kepky, pan

Leonard Hobst (na snímku) s

chotí.

„Docent Hobst nám v loňském

roce zapůjčil dvě rozměrná plátna

s vyobrazením svých předků –

prababičky Juliany Kepkové a

pradědečka Karla Hugo Kepky,

architekta, podle jehož návrhu

byla v letech 1911  - 1914 posta-

vena prostějovská radnice. Oba

obrazy jsou nyní umístěny v

někdejší zasedací místnosti měst-

ské rady – vedle obřadní síně,“

upřesnil starosta Jan Tesař. 

Chválou na umístění obrazů neše-

třil ani pravnuk slavného stavitele.

„Tato rozměrná díla jsou v dob-

rých rukou. Jsou ozdobou krásné-

ho, reprezentativního salonku. Na

obraze pradědečka je v pozadí

okno, ve kterém je vidět věž pro-

stějovské radnice, a to dosti zře-

telně. Na stole pak leží rozvinuté

výkresy. Jsou to výkresy kostela v

Brně - Husovicích, který též pro-

jektoval a který byl vysvěcen

někdy kolem roku 1911. Řekl

bych, že toto jsou dvě stavby, kte-

rých si pradědeček cenil nejvíce,“

dodal Hobst. -jg-

Prostějov si připomněl významného rodáka – spisovatele Edvarda Valentu
Ve čtvrtek 29. ledna proběhl v

přednáškovém sále Národního

domu literární večírek s názvem

„Život samé psaní.“ Pořad finan-

covalo a pořádalo město Prostějov

společně s Městským divadlem,

neboť cílem večera bylo připome-

nout výjimečného prostějovského

rodáka Edvarda Valentu (1901 –

1978). Na tohoto vynikajícího spi-

sovatele, novináře a světoběžníka

můžeme být jako prostějované

právem hrdi. Mezi dvěma světo-

vými válkami patřil mezi špičkové

novináře Lidových novin (mezi

jeho kolegy najdeme například

Karla Čapka, Rudolfa Těsnohlíd-

ka, Eduarda Basse a další) a projel

kus světa, díky čemuž můžeme

dodnes číst jeho skvělé cestopisy

(Světem pro nic za nic, Poprvé a

naposledy, Žil jsem s miliardářem)

a povídky (Kouty srdce a světa) –

tedy dva literární žánry, ve kterých

svým mistrovstvím konkuroval

dokonce svému kolegovi Karlu

Čapkovi. 

Po únoru 48 byl Edvard Valenta

vězněn (1948 – 1949) a po propu-

štění byl komunisty až do své

smrti šikanován. V dobách režim-

ního uvolnění mu však některé

knihy mohly vyjít, jmenujme zde

alespoň psychologický román „Jdi

za zeleným světlem,“ který patří

mezi stěžejní románová díla druhé

poloviny 20. století. 

Komunistům se podařilo Edvarda

Valentu téměř zcela vymazat z

povědomí čtenářů. Jenže u nás v

Prostějově se na Edvarda Valentu

hned tak nezapomene – jeho vzpo-

mínková knížka „Život samé

psaní“ je totiž kronikou doby a

zachycuje unikátním způsobem

život v prostějově v prvních letech

20. století (až do roku 1920).

Edvard Valenta se kamarádil s bás-

níkem Jiřím Wolkerem. A jeho

pěstouny byli manželé Kováříkovi

– spolumajitelé továrny WIKOV.

Edvard Valenta vyrůstal dokonce

ve slavné prostějovské Kova-

říkově vile (Nám. Padlých hrdinů).

Z knihy „Život samé psaní“ byla

vybrána většina čtených ukázek.

Zkušení čtenáři však mohou osudy

Edvarda Valenty i celého Prostějo-

va a jeho osobností nacházet i v

jeho románech, kam Valenta zašif-

roval velké množství autobiografic-

kých motivů. Pro Prostějovany zís-

kává tak jeho románové dílo další

rozměr. Druhou knihou, ze které

byly vybrány ukázky na prostějov-

ský literární večírek, byl cestopis

„Žil jsem s miliardářem,“ ve které

Valenta vzpomíná na jednu ze

svých cest do USA, kam cestoval

jako spolupracovník Jana Bati.

Na mnoho zajímavých kapitol ze

života a díla Edvarda Valenty se

samozřejmě v devadesátiminu-

tovém pořadu nedostalo, ale zla-

tým hřebem večera byl rozhovor s

dvěma vzácnými hosty – dcerou a

synem E. Valenty. 

Životem a dílem Edvarda Valenty

diváky provedla ředitelka divadla

paní Alena Spurná. Ukázky z

Valentovy tvorby přednesl herec

Moravského divadla Olomouc pan

Miroslav Hruška a krátký příspě-

vek měl i literární historik Petr

Janeš. Celý večer zahájily a ukon-

čily videoprojekce z dílny Jakuba

Vejmoly, které odhalovaly prostě-

jovské lokality spojené právě s

Valentovými vzpomínkami. Scé-

nář večera dala dohromady paní

Alena Spurná s Vojtěchem

Pospíšilem ml. Režii měl Miroslav

Ondra. -vp-

Edvarda a Martin Valentovi na

vzpomínkovém večeru v Národ-

ním domě
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12. 3. v 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA  „ČTVERNOZÍ KOSMONAUTI.“ 

Zvířata ve službách kosmonautiky. Opice, psi, želvy, krysy, křepel-

ky, ropuchy – to všechno byli a jsou pasažéři výzkumných raket a

kosmických lodí, kteří pomáhali a pomáhají stále více poznávat

vesmír. A kteří hlavně v historii razili cestu tam, kde se nemohli

nebo nechtěli vydat lidé. Přednáší: Ing. Tomáš Přibyl (*1975), Brno

– publicista a konzultant v oblasti kosmonautiky a informační bez-

pečnosti. Autor řady publikací vydaných u nás i v zahraničí. Sběra-

tel podpisů kosmonautů. Spolupracuje s řadou kosmických středi-

sek a muzejních institucí celého světa. Osobně se setkal s téměř stovkou kosmonautů.

Nositel Ceny města Brna za žurnalistiku a publicistiku (2002). 

Osobní stránka: www.kosmonaut.cz, e-mail  tp.pribyl@seznam.cz. Vstupné 20 Kč.

23. – 29. 3.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena  

od pondělí do pátku vždy od 10.00 do 16.30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum pořa-

dů, včetně pohádek pro děti, 

každé odpoledne ve 14.00 hodin pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání

pozorování je bezmračná obloha.

každý večer v 19.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou pod-

mínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

v pátek a v sobotu od 19.30 hodin na pozorovatelské praktikum pro členy klubu

GEMINI. Nutnou podmínkou pro konání praktika je bezmračná obloha.

V neděli od 15.00 hodin soutěž pro děti.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

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

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14.00 do 15.00 hodin. 20. 3. ve 12.43 hodin pře-

stupuje Slunce ze znamení Ryb do znamení Berana, začátek astronomického jara, jarní

rovnodennost. 

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se

konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 12. 3. – večerní přednáška) i o  celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 19.30 do 20.30 hodin. 

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

koncem otevírací doby. 

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

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

„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – PLANETY

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

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

23. – 27. 3. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE I KAŽDOU BŘEZNOVOU

STŘEDU V 15. 30 HODIN, POHÁDKA KOMETA ŽANETA 

Malá kometa letí ke Slunci. Zastaví se pro občerstvení u planety Venuše a u Jupitera. S

Jupiterem má však menší nedorozumění a silák Jupiter kometu roztrhá. Po pohádce si

povíme o “vlasaticích,“ o kometách. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a dvě děti 20 Kč.

29. 3. V 15. 00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9 

„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – VLASATICE  

Soutěži bude předcházet povídání o kometách. Děti si prohlédnou fotografie různých

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

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

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

setkání bude seznámení s jarními souhvězdími. Za bezmračné oblohy doplněno pozoro-

váním Slunce. Pololetní klubový poplatek je 100 Kč.

XXXVIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI

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

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů z

astronomie. Termíny setkání členů klubu: 5., 19., 26. 3. v 16. 30 hodin teoretické lekce v

přednáškovém sále, 27. a 28. 3. v 19. 30 hodin pozorovatelské praktikum u dalekohledů,

12. 3. v 18.00 hodin přednáška. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se

předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

MILNÍKY KOSMONAUTIKY 

(TUTO VÝSTAVU ZDARMA PŮJČUJEME ŠKOLÁM, SPOLKŮM APOD.)

Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

ZEMĚ NAŠE PLANETA.

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

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

Změna programu vyhrazena.

V tomto seriálu na stránkách Radničních

novin si v roce 2009 postupně popisujeme

klasických dvanáct zvířetníkových sou-

hvězdí. 

Zvířetníkové souhvězdí Blíženců upoutá

především na zimní hvězdné obloze dvojicí

výrazných hvězd – Castora a Polluxe. Část

tohoto souhvězdí je k vidění na pozadí

stříbřité řeky Mléčné dráhy.

Bájesloví praví, že Castor a Pollux byli

nejen nerozluční bratři (na mapce souhvěz-

dí se zřetelně drží za  ruce), ale také vynika-

jící sportovci. První by dnes byl dozajista

vynikajícím zápasníkem, druhý by nezanikl

mezi lukostřelci a také jízda na koni mu

nebyla cizí. Bratři jsou rovněž ochránci

námořníků. Jak k tomu došlo? Při jedné z

plaveb argonautů do Kolchidy zuřila strašná

mořská bouře. Když bylo skutečně nejhůře,

snažil se na lodi také přítomný Orfeus  hrou

na zázračnou loutnu přivodit náklonnost

bohů. Jednalo se zřejmě o virtuózní hudeb-

ní výkon, neboť strašlivá bouře skutečně

ustala a navíc na čelech Castora a Polluxe

zazářily hvězdy. A jak již bylo zmíněno,

nerozlučnost obou bratří byla vskutku pří-

slovečná, což nemohlo uniknout pozornos-

ti samotného Dia. Pro toho pak bylo hra-

čkou umístit oba bratry i na hvězdnou oblo-

hu.

Nejvýraznější hvězdy tohoto souhvězdí se

od sebe liší jako oheň a voda. Osamocený

Pollux je oranžový hvězdný obr vzdálený

od nás 35 světelných roků a je to nám nej-

bližší hvězdný obr vůbec. Zato Castor je ve

skutečnosti šestinásobná hvězdná soustava

vzdálená od nás 49 světelných roků. Dvě

nejjasnější ze zmíněných šesti složek (Cas-

tor A  a Castor B) rozliší dalekohled jako dvě

modré hvězdy, které se navzájem obíhají s

periodou 340 let a třetí jako hvězdu načer-

venalou (Castor C), kterýžto hvězdný trpas-

lík vzpomenuté modré hvězdy obíhá s peri-

odou několika tisíc let. Protože každá ze tří

zmíněných složek má však ještě svého

hvězdného miniprůvodce objeveného

spektrograficky oprávněně byl zmíněno, že

se v případě Castora jedná o pozoruhodný

šestinásobný hvězdný systém. V souhvězdí

Blíženců ještě a to nemálo zaujme otevřená

hvězdokupa M35 – viz mapka souhvězdí i
foto. Dalekohled v ní odhalí asi 200 hvězd

vzdálených od nás 2800 světelných roků

přičemž jejich stáří se odhaduje na 110 mili-

onů let. Nelze se také nezmínit o meteo-

rickém roji Geminid, který upoutává vždy

na přelomu prosince a ledna dvěma maximy

a to 8. ledna a 21. ledna. Ze všech meteoric-

kých rojů patří právě Geminidy k těm, které

pronikají nejhlouběji do zemské atmosféry -

až do výšky pouhých čtyřiceti kilometrů.

Letos vstoupí Slunce do znamení Blíženců

20. května ve 23:51 hodin a setrvá v něm do

21. června do 7:45 hodin. Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci únoru tel. 582 344 130 

3. DÍL SERIÁLU O SOUHVĚZDÍ: BLÍŽENCI (GEMINI, GEM) 
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Kurz Respektovat a být respektován

přihlášky a informace v MC

akreditovaný kurz výchovných a komunikačních postupů pro rodiče i

pedagogy, 15.4., 22.4., 4.5. a 13.5. 16.00-19.15 v MC sídl. Svobody 

Rodinný karneval k 10.narozeninám 

MC Cipísek

neděle 22.3. od 15 hodin.

(předprodej vstupenek v MC od 16.2. -omezený počet)

Jarní burza dětského oblečení a obuvi 

30.3.-2.4. v MC Dvořákova

(MC sídl.Svodbody uzavřeno) 30.3. 9-17 hod. příjem zboží, 31.3. 9-17

hod. Prodej, 1.4. 13-17 hod. a 2.4. 9-12 hod. výdej zboží 

Mimi-klub - kurzy pro nastávající a čerstvé maminky

s dětmi do 1 roku 

Baby masáže

4.3. a 11.3.

středa 12.30-14.30, MC Dvořákova (na kurzy je potřeba přihlásit se

předem v MC)

Něžná náruč rodičů, Znaková řeč pro batolata, Nošení dětí v

šátku- přihlášky a informace už nyní 

Kreativní večer pro dospělé – Velikonoční

ovečky (plstění)

středa 18.3. od 18.00 v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Besedy s ředitelkami MŠ o vstupu dětí 

do školky 

dle rozpisu na jednotlivých pracovištích

Zápisy do dopoledních i odpoledních kroužků

pro děti i dospělé na duben-červen od 1.3.

(angličtina, němčina a výuka práce na PC pro rodiče s hlídáním dětí,

Cipískova školička, Barevné tvoření, Hudebně- pohybový kroužek 

a Hrátky s pohádkou pro děti od 2,5 do 6 let)

Klub dvojčat - činnost klubu pozastavena

Hledáme aktivní rodiče dvojčat pro vedení klubu dvojčat a vícerčat!

Dne 29. ledna 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice

slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

David Rosberg

Michal Mejzlík 
a Petr Mejzlík

Jan Houdek

Miroslav František

Koutný

Tadeáš Kašuba

Jakub Klíma

Michal Krahulec

Alex Trunečka

Daniel Nový

Jan Václav Ševčík

David Ščuglík

Julie Schmidtová

Valentýna Miková

Nicol Reschová

Zuzana Kytlicová

Michal Komárek

Marek Uherka

Nela Augustinová

Denis Žerava

Michaela Jelínková

Martin Pavlík

Matěj Růžička

Vojtěch Kopecký

Baltazar Blumenstein

Natálie Nováková

Ondřej Macháček

Dne 12. února 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice

slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Tadeáš Beneš

Šimon Holík

Julie Legdanová

Adéla Fidrová

Kamila Gáborová

Leonie Schwark

Lucie Matošková

Ela Měchurová

Tomáš Soldán

Lukáš Frgal

Marek Smutný

Samuel Růžička

Petr Oračko

Jana Baarová

Tomáš Zatloukal

Silvie Pudilová

Dominik Koukal

Valentýna Ottová

Julie Elsnerová

Dan Taberý

Laura Baláková

Antonín Vlach

Štěpán Bečvář

Nikol Korčáková

Matyas Páleník

V rámci vítání občánků můžete své děťátko vyfotografovat v nové kolébce,

kterou město pro tyto účely nechalo vyrobit. Kolébka je dostatečně velká a

vejde se do ní i více miminek. Na lednovém vítání si ji „vyzkoušeli“ i dva malí

chlapci – dvojčátka Míša a Péťa.

Společenský dům Eden Dům služeb Vrahovická 83

NEDĚLE 8. BŘEZNA

14:00 – 17:00 KORÁLKOVÁNÍ

Kurz navlékání korálek. Kurzovné 350,- Kč, závazné

přihlášky na telefonním čísle 608 421 853 nebo na

agenturamusak@gmail.com do 5.3. 

PÁTEK 13. BŘEZNA

17:00 Dětský karneval - "Princeznám

vstup zakázán"

Pro děti od 9 let. Soutěže, hry, dětská diskotéka v

maskách.
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci únoru své jubileum oslavili:

Marie Zapletalíková, Vrahovice, Alice

Zimová, Prostějov, Josef Gabrlík, Krasice,

Marie Koudelková, Prostějov, František

Vytásek, Prostějov, Jiřina Boučková, Prostějov, Olga

Koudelková, Prostějov, Jaroslava Dokoupilová, Pro-

stějov, Blažena Kvasničková, Prostějov, Tomáš

Pochyla, Vrahovice, Eliška Vondrová, Prostějov, Lud-

mila Palatková, Prostějov, Eliška Svobodová, Prostě-

jov, Radoslav Hénik, Vrahovice, Miloslava Navrátilo-

vá, Prostějov, Vladimír Crhák, Prostějov, Lubomír

Matoušek, Prostějov, Miroslav Beneš, Prostějov, Eva

Kopřivová, Prostějov, František Horák, Prostějov

Jaromír Výmola, Prostějov, Růžena Pudo-

vá, Krasice, Alice Citová, Prostějov,

Oldřich Dolák, Prostějov, Jiří Jakša, Pro-

stějov, Anna Honeková, Prostějov, Jindřich Zatloukal,

Prostějov, Marta Juhászová, Prostějov,  Anna Pospíši-

lová, Prostějov, Belo Mészáros, Prostějov

Jarmila Plevová, Prostějov, Radomír

Jakubec, Krasice, Václav Malina, Prostě-

jov, Josef Vybíhal, Prostějov, Zdeňka Vej-

rostová, Prostějov, Otilie Kyselá, Prostějov, Věra

Zapletalová, Prostějov, Blanka Handlová, Vrahovice,

Jenka Hudečková, Čechovice, Anna Řehulková, Pro-

stějov, Josef Koleček, Čechovice, Jitka Puppová,

Prostějov,  Lev Pijáček, Prostějov, Anna Dvořáková,

Prostějov

Milada Dostálová, Prostějov, Vladimír

Děrda, Prostějov, Emilie Cibičková, Pro-

stějov, Růžena Vybíralová, Prostějov,

Ludmila Zatloukalová, Prostějov, Alice Sedláčková,

Prostějov,  Alois Sekanina, Prostějov, Pavla Svozilo-

vá, Prostějov

Ladislav Sonnevend, Prostějov, Bohu-

slav Medek, Prostějov

Josef Chytil, Prostějov

Marie Čečmanová, Prostějov

70

75

85

90

91

Amálie Fafílková, Prostějov

92

94

Bohumila Zbořilová, Prostějov

98

Alžběta Němcová, Prostějov

99

80

Tetín 1, Prostějov, tel. 582 360 295 

nabízí všem zájemcům 

příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hod. Tématické zaměření setkání Lektor
3.3.2009   14.00 Prostějov a okolí v očích Ing. H. Sláma
úterý výtvarníků - 2. část.          

10.3.2009 14.00 Homeopatie pro každého. J. Krejčí
úterý  Léčba pro každého.

17.3.2009  14.00 Automobilizace při bolestech páteře.          

úterý   Praktické ukázky J. Krejčí

24.3.2009 14.00 Právní vědomí: Dědictví, závěti.  

úterý Mgr.Odvalilová

31.3.2009 14.00 Mystická síla čísla 7 a 9.  J. Krejčí
úterý 

Přednášky i besedy se konají ve II. patře OS LIPKA,

Tetín č. 1, Prostějov.

Kapacita omezena.

Vstupné:  20,- Kč

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE
KULTURNÍ KLUB DUHA

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE NÁRODNÍ DŮM

ČTVRTEK 5. BŘEZNA

18.30 „ROZHODL JSEM SE     

NEKOUŘIT“

Zdravotně osvětový seminář. Pořádá Sbor Církve

adventistů s.d. Vstup volný.

PONDĚLÍ 9. BŘEZNA AŽ ČTVRTEK

12.BŘEZNA

18.30 „ROZHODL JSEM SE     

NEKOUŘIT“

Zdravotně osvětový seminář. Pořádá Sbor Církve

adventistů s.d. Vstup volný.

PONDĚLÍ 16. BŘEZNA

18.30 „ROZHODL JSEM SE     

NEKOUŘIT“

Zdravotně osvětový seminář. Pořádá Sbor Církve

adventistů s.d. Vstup volný.

ČTVRTEK 19. BŘEZNA

18.30   AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU –     

ČAROVNÉ DĚDICTVÍ 

SLEČNY INOCENCIE

Název je trošku zavádějící – poněkud jsme smíchali

názvy dvou filmů. Důvodem bylo odlehčit aspoň v

názvu téma závažnější přednášky, která se bude

zabývat změtí paragrafů, zákonů, odkazů a preceden-

sů. Průvodcem nám bude prostějovský rodák Mgr.

Ondřej Krejčovský.

Vstupné: Pololetní průkazka: 100,- Kč

(bez pololetní průkazky): 30,-Kč.

STŘEDA 4. BŘEZNA

15.00 ROMANI LAVUTA

Koncertní vystoupení rómské cimbálové kapely a
tanečníků přednáškový sál

pro veřejnost Vstupné 40, slevy 20 Kč

SOBOTA 7. BŘEZNA 

19.30 REPREZENTAČNÍ PLES

Pořádá Rotary club Prostějov prostory ND

STŘEDA 11. BŘEZNA

14.00 KLUB KARDIO

Členská schůze přednáškový sál

SOBOTA 14. BŘEZNA

MOJE DIVADLO

Ples prostory ND

SOBOTA 14. BŘEZNA

14.00 LETEM SVĚTEM

Přednáška cestovatele Z. Vychodila
přednáškový sál

PÁTEK 20. BŘEZNA

DVANÁCT OPIC 

Ples prostory ND

SOBOTA 21. BŘEZNA

PLES 

Pořádá Moravské folklorní sdružení Mánes
prostory ND

PÁTEK 27. BŘEZNA

DEN UČITELŮ

Slavnostní setkání oceněných pedagogů
prostory ND

SOBOTA 28. BŘEZNA

SKAUTSKÝ PLES prostory ND

NEDĚLE 15. BŘEZNA

15.00   KLUB RADOST

Odpoledne s diskotékou a kulturním programem
přednáškový sál
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Čtvrtek 26. března 2009 

v 19:00 hodin

THE RANGERS

Ladies party, 

Společenský dům Prostějov, s.r.o.,

Komenského 6

Vstupné: v předprodeji – 200,- Kč,

na místě – 220,- Kč

Předprodej: 582 333 003, 

produkce.sdpv@centrum.cz

www.sdpv.cz

SHOW PRO DÁMY



Specifi kace přestupků

 Přestupky na úseku veřejného po-
řádku

V této oblasti se jedná zejména o ru-
šení nočního klidu, znečistění veřejného 
prostranství, neoprávněný zábor veřej-
ného prostranství, založení skládky nebo 
odložení odpadů mimo určená místa. 
Zde byly provedeny kontrolní akce ze-
jména ve spolupráci s odborem životní-
ho prostředí. Tato problematika je nadále 
sledována.

Pozitivním přínosem pro řešení ve-
řejného pořádku je městský kamerový 
a dohlížecí systém, který má v součas-
né době 24 kamer na 23 kamerových 
bodech. Pokrývá dle orientačních pro-
počtů 10% katastru města. Zejména se 
podařilo pokrýt bezpečný koridor a 
umístit kamery tam, kde dochází nej-
častěji k trestné činnosti. Jen v r. 2008 
bylo policii ČR předáno celkem 25 zá-
znamů k trestné činnosti k dalšímu vy-
užití a dokumentaci. 

Na katastru města nedošlo k závaž-
nému narušení veřejného pořádku, 
demonstraci či vystoupení extremistic-
kých skupin. Větší narušení veřejného 
pořádku hrozilo vždy při rizikovém 
utkání v hokeji. O výtržnosti se pokouše-

ly sku-
p i n y 

tzv. fanoušků nejen na stadionu, ale i v 
ulicích města. Veřejný pořádek byl však 
zajištěn v součinnosti s policií ČR. 

          
Při plánování hlídkové služby je vy-

užívána kombinace dohledu MKDS a 
hlídkovou službou. Ke zlepšení stavu 
veřejného pořádku došlo na Husově 
nám., kde je umístěna i kamera, částeč-
ně i na ul. Barákova, kde docházelo ve 
větší míře k vandalismu. Vandalismu a 
poškozování dopravních značek a vý-
tržnictví se dopouští převážně mladist-

ví pachatelé a pachatelé ve věku do 25 
let. Jedná se o skupinky, které navště-
vují restaurační zařízení. Pod vlivem 
alkoholu pak často ničí dopravní znač-
ky, mobiliář, dopouští se výtržnictví. V 
r. 2008 bylo evidováno celkem 75 pří-
padů poškození dopravního zařízení 
a dopravních značek, v 90% se podle 
charakteru poškození jednalo o úmysl. 

Ve 20 případech byli zjištěni pacha-
telé. Dalšími pachateli bývají skupinky, 
které hledají adrenalin v poškozování 
budov sprejerstvím. I přesto, že tomuto 
problému je věnována hlídkovou i okrs-
kovou službou a kamerovým systémem 
značná pozornost, došlo k zadržení pa-
chatelů graffiti pouze v 6 případech a 
ve 14 případech pachatelů vandalství. 
Za rok 2008 bylo dále zjištěno 24 přípa-
dů podání alkoholu mladistvé osobě. 

Každodenní službou v ulicích jsou 
zadržování pachatelé trestných činů, 
kteří jsou předáváni Policii ČR. Tento 
ukazatel nevypovídá sice o stavu trest-
né činnosti, ale je důležitým měřítkem 
činnosti strážníků v terénu a význam-
ným faktorem snižování kriminality a 
získávání důvěry veřejnosti v policii. 

Vyhodnocení 
podle lokalit

Výkon hlídkové, okrskové a doprav-
ní služby je trvale zaměřen zejména na 
lokality, kde je nejvyšší nápad případů 
narušování veřejného pořádku a kde 
dochází ke kriminalitě. V oblasti van-
dalismu, výtržnictví, kapesních kráde-
ží, loupežných přepadení, poškozování 
mobiliáře nebo poškozování cizí věci 
jsou to následující lokality:

• centrum města Prostějova, 
• ulice, Komenského, Barákova, Ne-

tušilova, Melantrichova, okolí nám. 
Spojenců, Svatoplukova, Plumlovská, 
B. Šmerala, 

• parky, zejména pak Kolářovy sady a 
Smetanovy sady, 

• hlavní nádraží ČD,
• Krádeže jízdních kol, motorových 

vozidel a vloupání do nich pak převáž-
ně na sídlištních celcích. 

Činnost 
prevence

Velmi pozitivně lze hodnotit pre-
ventivní práci skupiny prevence MP 
PV, která byla zřízena 1.12.2001, 
jako jedna z prvních v ČR, středis-
ko prevence bylo v Prostějově zříze-
no jako první v Olomouckém kraji 
a jako jedno ze sedmi v České re-
publice. Skupina prevence realizuje 
preventivní programy, její činnost 
je velmi rozsáhlá, např. v r. 2008 

uspořádala celkem 204 předná-
šek pro děti, mládež, seniory; dále 
spolupořádala akce jako je Den bez 
aut, Bambiriáda, Den s IZS, Zlatou 
přilbu, výtvarnou soutěž Veřejný 
pořádek a doprava očima dětí. Sku-
pina prevence zajistila i montování 
bezpečnostních řetízků pro senio-
ry, nechala rozmístit tabule s upo-
zorněním majitelům vozidel Auto 
není trezor, s hlídkovou službou se 

podílela na kontrolách uzamykání 
vstupů do panelových domů  atd. 
Zejména semináře u dětí a mládeže 
jsou velmi významné pro komuni-
kaci s policií a zejména ve výcho-
vě dětí a prevenci jejich chování a 
jednání jak ve školách, tak ve vol-
ném čase. V oblasti prevence je tře-
ba velmi pozitivně hodnotit práci 
manažera prevence Bc. Dočkalové, 
která je tajemníkem komise preven-
ce kriminality, jejíž podněty a úkoly 
jsou následně přenášeny mimo jiné 
i na městskou policii.

Velmi pozitivně lze hodnotit 
městský kamerový a dohlížecí sys-
tém, který má v současné době 24 
kamer na 23 kamerových bodech. 
Pokrývá dle orientačních propoč-
tů 10% katastru města. Zejména se 
podařilo pokrýt bezpečný koridor, 
umístit kamery, kde dochází nejčas-
těji k trestné činnosti.  

 Bc. Jan Nagy, 
 ředitel městské policie

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Analýza veřejného pořádku Analýza veřejného pořádku 
ve městě Prostějov II. částve městě Prostějov II. část
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Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

GeoKačer 2009 - tak trochu jiná geografická soutěž
Občanské sdružení 

BuďGeo zahajuje druhý 
ročník soutěže GeoKa-
čer 2009. Během čtyř 
měsíců budou středo-
školáci z olomouckého 
regionu a přilehlých 
okresů hledat ukryté 
schránky/poklady po-
moci přístrojů GPS. 
Soutěž využívá out-

doorovou aktivitu Geo-
caching stejně tak jako 
geografi cké kvizy, foto-
grafi cké soutěže, setkání 
účastníků a různé jiné 
aktivity, za které soutěžící 
postupně získávají body. 
V červnu proběhne slav-
nostní vyhlášení vítězů 
s předáním hodnotných 
cen. Součástí projektu 

jsou i přednášky na jednotlivých školách 
nejen o soutěži, ale také o geoinformati-
ce. Na průběhu projektu GeoKačer 2009 
se podílí především studenti Katedry 
geoinformatiky UP Olomouc. Projekt je 
realizován za podpory Nadace Vodafone 
Česká republika.

 Více informací na www.budgeo.cz
Kontakt:
Vít Pászto, vitek.paszto@budgeo.cz, 

nebo Jiří Pánek, jirka.panek@budgeo.cz

Akce plánované 
na březen
Kavárna a čajovna 
U Serveta – novinka

ICM Prostějov zve všechny milovní-
ky dobré kávy a dobrého čaje do nově 
otevřené kavárny a čajovny

U Serveta. Servet Ünal pochází z Tu-
recka. V současné době působí v ICM 
Prostějov v rámci Evropské dobrovolné 
služby a rád Vám ukáže, jak se připra-
vuje pravá turecká káva a to každou 
středu (14:00 – 15:00) a každý pátek 
(13:00 – 14:00). Po předchozí domluvě 
je to možné i v jinou dobu.

Galerie pro duši – výstava fotografi í z 
Austrálie, Nového Zélandu a z Celostát-
ního setkání mládeže v Táboře

Od 18. února 2009 můžete navštívit 
v naší Galerii pro duši výstavu fotogra-
fi í P. Antonína Baslera (kancléře Olo-
mouckého arcibiskupství). Prohlédnout 
si můžete fotografi e z Austrálie, Nového 
Zélandu a z Celostátního setkání mlá-
deže v Táboře, které se uskutečnilo v 
srpnu 2007, a to každý všední den v 
otevírací době ICM. Výstava potrvá do 
konce března.

Hrou přes bariéry
ICM Prostějov zve všechny zájemce 

o stolní a společenské hry na březnová 
herní odpoledne, která se uskuteční 2. 
3. a 16. 3. v prostorách klubu OÁZA od 
14:30 do 16:30 hod. Tato odpoledne pro 
vás připravují v rámci kampaně MŠMT 
Evropa mladýma očima účastníci Evrop-
ské dobrovolné služby – Franziska Hand-
rick a Servet Ünal. Můžete si přijít zahrát 
zajímavé hry, ale také se u nás setkáte se 
zajímavými lidmi a můžete soutěžit o za-
jímavé ceny. Na první březnové pondělí, 
tj. 2. 3. 2009, zveme zvláště seniory, kteří 
se cítí duchem mladí, kteří si rádi zahrají 
a poměří síly s mládeží.

Školení pro NNO k možnostem 
čerpání dotací z prostředků 

Olomouckého kraje
V úterý 3. března od 14 hodin pro-

běhne v prostorách ICM Prostějov ško-
lení pro zástupce neziskových organiza-
cí. Podrobné informace o možnostech 
čerpat dotace z prostředků Olomouc-
kého kraje poskytne Mgr. Marcela Vy-
strčilová, členka předsednictva UNO. 
Školení se koná v rámci Významného 
projektu Olomouckého kraje Pomáhá-
me neziskovkám. 
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P O Ř Á D Á   
dne 16. března 2009 ( pon-

dělí ) a 28. března ( sobota )
KONFERENCI 

na téma: Kreativita, první pomoc u 
civilizační chorob a prevence v péči o 
zdraví – produkty z kozího mléka

Konference bude probíhat na OS 
ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod 
do 13.30

je určena : pro všeobecnou zdravotní 
sestru, porodní asistentku, zdravotnic-
kého záchranáře, farmaceutický asis-
tenta a zdravotně sociálního pracovní-
ka. Je zvána i veřejnost !!!

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 činí 190,-
Kč/ 1 osoba , který bude uhrazen při pre-
zenci

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

Oblastní spolek ČČK Prostějov po-
řádá sbírku:

Sbíráme pánskou, dámskou a dět-
skou obuv ( sportovní, společenskou, 
zimní, letní ). Jen zachovalé a čisté věci. 
Dále nutně potřebujeme cca 10 ks židlí, 
nemusí být stejné.

Vše sbíráme vždy v úterý, středu, 
čtvrtek od 12:00 do 15:00 hod. v ulici 
Milíčova 3, Prostějov od 3.3 do 26.3.

Oblastní spolek ČČK Prostějov, 
Milíčova 3, 796 01 Prostějov

Tel.: 582342580, mobil : 723005411, www.cervenykrizprostejov.cz

Okresní hospodářská komora v Prostějově  by Vás ráda informovala o službách 
ověřovatelské kanceláře CZECHPOINT a o výhodách, které právě tady získáte. V sou-
časnosti Vám  v sídle OHK vystavíme za zvýhodněné ceny tyto ověřené výpisy:

Ověřené výpisy z Potřebné 
informace

Cena za 1. 
stranu

Druhá a každá 
další strana

Obchodního 
rejstříku

IČO 70,- 50,-

Živnostenského 
rejstříku

IČO 70,- 50,-

Katastru 
nemovitostí

Číslo listu vlast-
nictví

70,- 50,-

Rejstříku trestů Osobní doklad 50,- Neúčtuje se
Registru řidičů – 
výpis bodového 
hodnocení řidičů

Osobní doklad 50,- 50,-

Seznamu kvalifi -
kovaných dodava-
telů – informační 
systém o veřej-
ných zakázkách

IČO 50,- 50,-

Registru minis-
terstva životního 
prostředí – in-
formační systém 
odpadového 
hospodářství

Osobní doklad 70,- 50,-

Přijetí podání 
podle § 72 živnos-
tenského zákona 

Osobní doklad 50,- Neúčtuje se

Další nadstandardní službou je vystavení výpisu na základě telefonického nebo 
emailového požadavku a při jednorázovém větším množství objednaných výpisů, 
dovoz přímo ke klientovi! /Netýká se výpisu z rejstříku trestů, bodového systému a 
výpisu z registru ministerstva životního prostředí, kdy je nutná osobní návštěva nebo 
zplnomocnění/. Výpisy získáte bez čekání, v příjemném prostředí, parkoviště zdarma 
přímo u budovy kanceláře OHK. 

Provozní doba Po-čt  8,00 – 11,30  12,30 - 16,30 hod   Pá  8,00-13,00 hod
Veškeré další informace získáte v kanceláři OHK, Lidická 6, tel.č.: 582332721, 

582332489, www.ohkpv.cz

Výpis trestných bodů pro 
řidiče za pouhých 50,- Kč 

na OHK v Prostějově

Jak reagovat na dopady 
hospodářské krize 

5.3.2009
Ing. Jan Ertl

Praktické uplatňování DPH 
v roce 2009 – Novela zákona 

o DPH
10.3.2009
Ing. Dagmar Fitříková - uznávaný 

expert v oblasti DPH!

Koordinátor práce 
ve stavebnictví

12.3.2009
JUDr. Bohuslav Švamberk

Veškeré podrobné informace o 
výše uvedených odborných seminá-
řích získáte v kanceláři OHK, tel.č. 
582332721, 582332489, www.ohkpv.
cz. Nezapomeňte si včas re-
zervovat místa!

Okresní hospodářská komora informuje
Plán akcí na měsíc březen 2009

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA INFORMUJE

Koordinátor BOZP na staveništi
Pokud připravujete stavbu a máte zájem se vyhnout případným problémům, 

můžete navštívit seminář pořádaný Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, 
konaný 12. března 2009 od 9 hodin v přednáškovém sále Národního domu. Nutná 
rezervace míst před datem konání semináře na: tel.č. 582 332 721, 582 332 489, oh-
kpv@ohkpv.cz, www.ohkpv.cz.  Poplatek:  Člen OHK v PV Kč 300,-, 

    ostatní Kč 500,-

Vracíme se tímto  ke článku  z minu-
lého čísla- dopisu pana Paula Millara, 
který pochází z naší republiky, ale v 
současné době žije ve Skotsku. Ve svém 
dopise starostovi města Janu Tesařovi 
vyzdvihuje pan Millar zásluhy pros-
tějovských občanů Václava Knotka a 

Bohumíra Martínka, kteří se účastnili 
významných operací v období druhé 
světové války. Těmto a dalším stov-
kám československých vojáků - hrdi-
nů - chce Charitativní sdružení Czech 
Memorial vybudovat důstojný pomník 
ve Skotsku, k čemuž by autoři záměru 
budování pomníku uvítali i finanční 
podporu dobrovolníků z České repub-
liky. Pisatel dále odkazuje na podrob-
né informace zveřejněné k uvedené-
mu projektu na speciálních webových 
stránkách. Adresa webových stránek a 
další kontakt bohužel v minulém vydá-
ní Radničních listů chybí, uvádíme je 
proto s omluvou nyní: 

CZECH  Charity No. SC 039283 regis-
tered in Scotland

MEMORIAL c/o Consulate General 
of the Czech Republic, 12A Riselaw Cre-
scent, Edinburgh EH10 6HL, Scotland

www.czechmemorial.org, 
www.pomnikparasutistum.cz 

Děkujeme čtenáři za upozornění!

Kontakt na 
Městský úřad 

Prostějov: 
tel: 582 329 111 
fax: 582 342 338 

e-mail: 
posta@prostejov.eu
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Středisko zahájilo svou činnost začát-
kem 90. let minulého století krátce po 
zřízení úřadu práce. V rámci skupinového 
poradenství probíhají aktivity pro žáky 
základních škol z 8. a 9. tříd nebo budou-
cí absolventy středních škol. V průběhu 
roku 2008 se v informačním a poraden-
ském středisku uskutečnilo 35 besed pro 
900 účastníků na téma „Práva a povinnos-
ti absolventů na trhu práce" pro studenty, 
kteří v tomto školním roce končí studium 
na střední škole – tzn. o situaci na trhu 
práce, možnostech uplatnění, hledání za-
městnání, přijímacích pohovorech, dalším 
vzdělávání atd. Se žáky 9. tříd základních 
škol se v rámci volby povolání uskutečnilo 

28 besed, jejichž cílem bylo zorientovat 
žáky při volbě budoucího studia, poskyt-
nout jim informace o trhu práce v okre-
se, uplatnitelnosti jednotlivých profesí, o 
možnostech vzdělávání atd.

 Skupinové poradenství probíhá for-
mou besed, které se konají v průběhu 
celého roku přímo v prostorách Úřadu 
práce v Prostějově v Plumlovské ulici. Při 
realizování vycházíme z termínových po-
žadavků jednotlivých škol, přičemž délka 
trvání akce je 90 – 120 minut. Počet stu-
dentů limitují prostory, ve kterých besedy 
probíhají, a proto je omezen kapacitou na 
maximálně 25 osob. Besedy vedou pra-
covnice střediska, které během prezentace 

využívají moderní techniku – datapro-
jektor, interaktivní tabuli nebo DVD pře-
hrávač. Na úvodní spíše výkladovou část 
navazuje část praktická, kdy účastníci mají 
možnost využít různé informační zdroje 
tohoto střediska (např. videoklipy a cha-
rakteristiky povolání, statistiky, informač-
ní brožury atd.). Během celé akce je pone-
chán prostor pro dotazy účastníků, sběr a 
tisk příslušných materiálů, letáků apod. 
 

V rámci individuálního poradenství 
navštívilo v loňském roce Informační a 
poradenské středisko v Prostějově více 
než 400 klientů. Šlo především o žáky zá-
kladních škol, studenty SŠ a  jejich rodiče, 

ale i nejširší veřejnost s dotazy, které se 
týkaly dalšího studia na všech typech škol 
v České republice i v cizině. Poradenství 
zaměřené na au-pair pobyty, možnosti 
krátkodobého i dlouhodobějšího zaměst-
nání v zahraničí bylo poskytnuto přibližně 
450 klientům.

Každý člověk musí být připraven na 
to, že během svého produktivního života 
bude nucen provádět rozhodnutí týkající 
se nejen profesní orientace a volby povo-
lání, ale i o změně zaměstnavatele nebo 
profese. K tomu je možné využívat infor-
mací a služeb, které Vám mohou bezplat-
ně poskytnout pracovnice Informačního 
a poradenského střediska v Prostějově.  

Činnost informačního a poradenského střediska pro volbu
povolání (IPS) na Úřadu práce v Prostějově

Na Finančním odboru Městského úřadu 
v Prostějově získáte po zaplacení příslušné-
ho poplatku platnou samolepku na znám-
ku pro psa na rok 2009. „Nové známky pro 
pejsky jsme zavedli v loňském roce. Samot-
né známky platí i nadále, pouze samolepky 

jsou každým rokem nové. Ty letošní mají 
zelenou barvu. Samolepku nalepí držitel 
pejska po zaplacení poplatku na rubovou 
stranu známky,“ vysvětlila Miluše Šafando-
vá z fi nančního odboru. Splatnost poplatku 
je 31. 3. 2009. -jg-

Známky pro pejsky pro rok 2009 Roční sazby poplatku ze psů
a) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v částech města Čecho-

vice, Čechůvky, Domamyslice,  Krasice, Vrahovice a Žešov v domě s nejvýše dvěma byty 
1. za prvního psa  60,- Kč 
2. za druhého psa  120,- Kč 
3. za třetího a každého dalšího psa  1 200,- Kč 

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 

1. za prvního psa   60,- Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa   120,- Kč 

b) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě s nejvýše 
dvěma byty v ostatních částech města Prostějova než jsou uvedeny v písmenu a) 

1.  za prvního psa  120,- Kč
2.  za druhého psa   600,- Kč
3.  za třetího a každého dalšího psa   1 200,- Kč

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 

1. za prvního psa  120,- Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa   300,- Kč 

c) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má 
trvalý pobyt nebo sídlo v domě s více než dvěma 
byty 

1. za prvního psa   800,- Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa  
  1 200,- Kč 

Je-li držitelem psa poživatel invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčí-
ho důchodu 

1. za prvního psa  200,- Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa   
 300,- Kč 
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Tříkrálová sbírka 
– výsledek

Celkový výnos v děkanátu 
Prostějov činí  567 131,- Kč

Dle rozhodnutí rady Charity Česká republika a 
odsouhlasení Českou biskupskou konferencí bude 
celý výnos sbírky (z koledování i ze složenek) roz-
dělen následovně:

58% Charita Prostějov - Pečovatelská služba, 
Denní stacionář pro psychicky nemocné, plánova-
né Charitní centrum Marta, pomoc sociálně sla-
bým občanům. Nelze využít na režie spojené s or-
ganizací sbírky (mzdy, pohonné hmoty, tisk, papír, 
korespondence, telefonní hovory, igelitky, taštičky, 
kalendáříky, křídy, kostýmy, apod.)

15 % Arcidiecézní charita Olomouc (v roce 
2008 - materiální pomoc Ukrajině, dětské bez-
domovectví na Ukrajině, rozvojová spolupráce 
s Haiti)

10 % Charita ČR Praha – humanitární pomoc do 
zahraničí (např. projekty v Čečně a Moldavsku)

5 %  Charita ČR Praha – sekretariát (projekty 
Charity ČR)

5%   Charita ČR Praha – režie sbírky (pokladnič-
ky, samolepky Charita, složenky, pásky k pokladnič-
kám, reklamní spot, letáky, cukříky, drobná odměna 
pro koledníčky, ...)

5%   krizový fond – pomoc Charitám v existenční 
nouzi

2%   nouzový fond – mimořádná pomoc potřeb-
ným v ČR

Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky  a 
všem dobrovolníkům za pomoc při  Tříkrálové sbír-
ce 2009 Charita Prostějov

Osmisměrka

Tajenka osmisměrky z minulého čísla: ... ZÍSKÁNÍ MISTROVSKÉHO TITULU
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V pátek 13. února byly v hotelu Tennis Club slavnostně vyhlášeny vý-
sledky ankety SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA 2008. Na společenském 
večeru excelovali nejen samotní sportovci, ale i místní umělci, kteří se po-
starali o doprovodný kulturní program. Z rukou představitelů města a vý-
znamných nejen sportovních osobností převzali ceny tito sportovci (nebo 
jejich zástupci):

SPORTOVEC ROKU 2008:

1. místo  Libor Jiroušek, parašutismus, DUKLA Prostějov
2. místo  Jana Horáková, cyklistika, SKC Prostějov
3. místo  Tomáš Berdych, tenis, TK AGrofert Prostějov

SPORTOVNÍ TÝM ROKU 2008:

1. místo  boxeři, BC DTJ Prostějov
2. místo   raft aři, William & Delvin Prostějov
3. místo   parašutisté DUKLY Prostějov

TALENT ROKU 2008:

1. místo  Jakub Klaudy, nohejbal, TJ Sokol I Prostějov
2. místo  Petra Kvitová, tenis, TK Agrofert Prostějov
3. místo  Jan Lipový, basketbal, BK BCM Prostějov

MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU 2008:

1. místo  basketbalisté, BK BCM Prostějov
2. místo  cyklisté, SKC Prostějov
3. místo  tenisté, TK Agrofert Prostějov

SPORTOVNÍ ČIN ROKU 2008:

Ing. Dušan Vystavěl, podíl na organizaci MS v orientačním běhu
VK Prostějov, volejbalová Champions league žen

CENA KOMISE PRO MLÁDEŽ 
A TĚLOVÝCHOVU:

SK RG Prostějov, korfb alový klub, za organizaci Final four české extraligy v korfb alu
FC Relax, za vítězství a organizaci MČR ve futsalu

SÍŇ SLÁVY PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU:

Karol Menyház, za celoživotní přínos boxu
Stanislav Bábek, za celoživotní přínos lednímu hokeji
Josef Pavlata, za celoživotní přínos parašutismu

SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ:

Čtenářské ankety, která probíhala v Radničních listech (včetně webových stránek 
města Prostějova), Prostějovském Večerníku a Týdeníku Prostějovska se zúčastnilo 
celkem 251 respondentů. Ti svým hlasováním rozhodli, že sportovní hvězdou prostě-
jovských médií se stala cyklistka Jana Horáková. Druhé místo obsadil tenista Tomáš 
Berdych a v těsném závěsu za ním skončil parašutista Libor Jiroušek. Velmi dobře si 
mezi čtenáři vedl i juniorský talent, nohejbalista Jakub Klaudy, který se umístil na 
místě čtvrtém. 

Anketa Sportovní hvězda prostějovských médií však byla pozorně sledována ještě 
z jednoho důvodu. Jeden vylosovaný šťastlivec totiž získal zájezd do slunného 
Řecka.

 
A kdopak se jím stal? Za řeckým sluníčkem se podívá pan Roman Jukl z Čech pod 

Kosířem, za něhož poukaz na zájezd převzala jeho maminka. 

Všem vítězům srdečně blahopřejeme!

ledky ankety SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA 2008 Na společenskéml
V pátek 13. února byly v hotelu Tennis Club slavnostně vyhlášeny vý-

ledky anket SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA 2008 Na společenském

SSporttSport

O kulturní program se mimo jiné postaral studentský pěvecký sbor Gymná-
zia Jiřího Wolkera Lery´s Cherries

Starosta města Prostějova Jan Tesař a náměstek ministra školství Jan 
Kocourek předali ceny vítězům hlavní 
kategorie - Sportovec města

Slavnostní večer zahájil předseda komise pro mládež a tělovýchovu Mi-
chal Müller 
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Do Síně slávy prostějovského sportu letos uvedli nové zasloužilé sportov-
ce společně s moderátorem Kamilem Pechou  poslanec Radim Fiala a bývalý 
hokejista Oldřich Machač  

radní Pavel Holík předal cenu trenérovi úspěšných boxerů Radoslavu 
Křížkovi 

RG a ZŠ města Prostějova je známé 
svými sportovními výsledky. Málokdo 
však ví, že kromě školního sportov-
ního klubu, existuje, možná jediný v 
republice, sportovní oddíl SK RG Pro-
stějov. Jeho členy jsou převážně bývalí 
nebo současní studenti školy. A neve-
dou si špatně ani v nejvyšší, extraligo-
vé soutěži.

O tom svědčí také pozvání do repre-
zentace České republiky, které se dosta-
lo juniorům Ondrovi Bednářovi a Janu 
Tichému. A k dlouholeté reprezentantce 
Lence Faltýnkové, která má za sebou 
i starty na mistrovství světa, přibyl na 
turnaji v Antverpách Martin Šnévajs, 
vyučující tělesné výchovy.

V juniorkém družstvu do 21 let byl 
nejmladším hráčem na turnaji v holand-
ském Apeldornu Jan Tichý ze třídy 5 N.

 Honzo, jak jsi se cítil při pozvání do 
reprezentace?

Byl jsem hodně překvapený, ale bez 
jakéhokoli přemýšlení jsem řekl ano.

Když jsi viděl rozdělení do skupin, 
na co jsi myslel?

Bylo jasné, že ve skupině můžeme 
být nejlépe třetí, ale to bychom museli 
porazit zkušenou Anglii. Nakonec jsme 
skončili ve skupině poslední, ale myslím 
si, že jsme hráli dobře.

Jaká byla tvoje role v týmu?
Předpokládal jsem, že patřím ke slab-

ším čle-

nům kádru. Očekával jsem, že budu hrát 
proti Belgii a Holanďanům. Proti Belgii 
jsem hrál jen 15 minut a měl jsem z nich 
velký respekt.

Proti Holanďanům jsem nastoupil v 
základní sestavě a postupem času jsem 
respekt ztrácel a odehrál jsem celý zápas. 
Jenom mě mrzelo, že se neujala žádná z 
mnoha mých střel.

Který zápas tě nejvíc bavil?

Asi ten s Holanďany, protože jsem 
ho odehrál celý a bylo vidět, že jsme do 
toho šli naplno a nepolevili jsme, i když 
to bylo už od prvních minut rozhodnu-
té.

Jak se ti turnaj líbil?
Turnaj se mi líbil, i když jsem mohl 

hrát víc. Myslím, že jsme dopadli dobře 
na to, v jakém složení jsme tam byli ( náš 
věkový průměr byl asi devatenáct let).

Co říkáš na trenéry?
Podle mě oba dva odváděli dob-

rou práci. Dávali nám dobré infor-
mace o soupeři a taktické pokyny 
jsme plnili. 

Jaké jsou tvoje další sportovní plá-
ny?

Doufám, že se v téhle nebo podob-
né sestavě sejdeme příští rok na ME v 
Anglii a uhrajeme lepší výsledek než na 
tomhle turnaji. Tím ovšem nechci říct, 
že by šesté místo na tomhle turnaji bylo 
špatné, právě naopak, je to dobrý výsle-
dek.  -red-

Fotografie: zleva Jan Tichý, Lenka Faltýnková, Martin Šnévajs, Ondřej Bednář
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„Organizace slavnostního vyhlášení byla poměrně náročná, protože řada umělců v období chřipkové epidemie svou účast odřekla, a proto patří velký dík Evě Hacu-
rové, studentce brněnské konzervatoře a souboru Lery´s Cherries z Gymnázia Jiřího Wolkera, kteří připravili divákům příjemný umělecký zážitek. Během večera jsem 
zaznamenal řadu pozitivních ohlasů jak k programu, tak k organizaci. Anketa si získává čím dál tím větší prestiž, což bylo zřejmé i z účasti vzácných hostů. Za velké 
pozitivum považuji i to, že ceny sportovcům předávaly takové legendy jako je hokejista Oldřich Machač, stříbrný olympionik Otokar Hořínek, vynikající tenisový trenér 
a kapitán Davis-cupové reprezentace Jaroslav Navrátil, několikanásobný mistr v parašutismu Jaroslav Koribský či mistr světa v cyklistice Ladislav Vačkář,“ pochválil 
průběh letošního vyhlášení ankety předseda komise pro mládež a tělovýchovu Michal Müller. -jg-



V Bruntále se konaly závody ve sportovní gymnastice, kterých se zúčast-
nily i dívky z kroužku SG Sportcentrum Prostějov. Pod vedením trenérek 
Steuerové a Kletenské obsadily ve svých věkových kategoriích přední 
místa. (na snímku zpava: Lucie Soldánová - 2.místo, Bedřiška Ponížilová 
- 1.místo, Natálie Burešová - 1.místo, Františka Ponížilová - 1.místo, Niko-
la Bílá -3.místo a Barbora Hošťálková - 4.místo). Už nyní se děvčata těší 
nejen na další závody, ale i na veřejné vystupování, které mají tento rok 
před sebou. -kl-

Informace Školství 
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9. a10. ledna 2009 startovali závodníci 
SKC PV na světovém poháru dráhařů 
ve vídeňské hale Ferry Dusika.Jedná 
se pravděpodobně o jeden z největších 
závodů v zimní části halové sezony. Zá-
vodilo se v krásné vídeňské hale na vý-
borné dřevěné dráze, ve které se konalo 
několik světových šampionátů v dráho-
vé cyklistice a halové mistrovství Evro-
py v atletice. Muži zde sbírali body do 
světového poháru. Na start se postavili 
reprezentanti 7 zemí. Polska, Slovenska, 
Česka, Maďarska, Bulharska, Řecka a 
samozřejmě domácí Rakousko. Svůj 
zahraniční křest v silné mezinárodní 
konkurenci si odbyl závodník SKC To-
máš Salaj a rozhodně se zde neztratil. V 
pátek startoval v závodě bodovacím na 
30 km, t.j. 120 okruhů. Startovalo 37 zá-
vodníků. 1místo vybojoval polský repre-
zentant Rafael Ratajczyk držitel medailí 
z mistrovství světa, který si počínal na-
prosto suverénně. 2. místo Andreas Graf 
Rak, 3.Georg Tazreiter Rak. Nejlepší 
závodník ČR Jan Dostál Dukla Praha 8. 
místo. Tomáš Salaj obsadil 18 místo. Což 
v této konkurenci bylo příjemným pře-
kvapením, uvědomíme-li si, že se jedná 
o loňského juniora. Závodníci dosáhli 
průměrné rychlosti 49 km, tak rychlý 
závod absolvoval poprvé, v tak rychlém 
závodě není místo pro oddych a křest to 
byl opravdu tvrdý. V neděli Tomáš star-
toval ve dvou závodech a to ve Scratch 
na 15 km / hladký závod start cíl/, zde 
zajel ještě lépe jak v sobotu a celý závod 

se pohyboval mezi nejlepšími. 

V závěrečném spurtu vybojoval koneč-
né 11 místo. V kategorii do 23 let obsadil 
7 místo. Bylo znovu dosaženo průměru 
49 km v hod, posledních 10 kol se jelo 
opravdu ve strhujícím tempu, které zve-
dalo diváky ze sedadel. 1. Josef Žabka 
Slovensko, 2.Tazreiter Georg Rakousko, 
3. Jan Dostál Dukla Praha.Svou premi-
éru si Tomáš Salaj odbyl i ve stíhacím 
závodě mužů na 4 km., kde obsadil 8. 
místo., 1.místo obsadil Grzegorz Step-
niak (Polsko), 2. místo Jakub Stredzin-
ski (Polsko), 3.místo Tomasz Krysztofi k 
(Polsko).

Junioři byli jako obvykle vynikající. 
Startovali v omniu, které se skládalo ze 
4 závodů: závod bodovací, závod vylu-
čovací a 2x scratch /start – cíl/, jejich vý-
sledky se sčítaly. 1. místo Karel Matějka 
(Plzeň), 2. Jakub Filip SKC PV, 3. Tomáš 
Goláň SKC PV, 4. Ondřej Vendolský 
Mapei Olomouc jezdící v centru SKC 
PV.Všichni čtyři jsou zařazení do re-
prezentace ČR. Reprezentanti ostatních 
zemí nedokázali s českými reprezentan-
ty držet krok.

V kategorii žáků a kadetek si výborně 
vedla naše závodnice Monika Sedláč-
ková, která obsadila výborné 3. místo 
v omniu, které se skládalo ze 4 závodů. 
1. místo Masteller Stefan RLM Vídeň, 2. 
Marlene Schilling Die NO Ra, 3. Monika 
Sedláčková SKC PV.

Po sportovní, organizační i společenské 
stránce se jednalo o velice vydařenou akci.
 předseda SKC PV Šrámek Petr

SKC PROSTĚJOV VE VÍDNISKC PROSTĚJOV VE VÍDNI
sobota 7. 3. 2009 od 17:00 hod – HK Jestřábi Prostějov – SHK Hodonín

Víceúčelová sportovní hala – zimní stadion

Pozvánka na hokejPozvánka na hokej

Dne 6.2.2009 se dožil jeden z nejlep-
ších sportovců prostějovské historie Mgr.
Vladimír Vačkář významného jubilea. A 
to 60 roků. Na tandemu se svým dlou-
holetým partnerem Miroslavem Vyma-
zalem získali na MS 4 zlaté, stříbrnou a 
bronzovou medaili. Mnohokrát získal 
titul mistra republiky: na tandemu, ve 
sprintu,v bodovacím závodě dvojic atd. 5 
x zvítězil v šestidenních závodech dvojic 
na velodromu v Brně, jeden z prvních 
závodníků Československa, který starto-
val na šestidenních závodech v západní 
Evropě, sklízel úspěchy na “Velkých ce-
nách”sprinterů po celém světě. Jako tre-
nér vedl reprezentační družstva jak mužů 
tak juniorů.

V současnosti vede úspěšně cyklistické 
centrum mládeže SKC Prostějov, které 
patří k nejlepším v ČR. -ps-
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Rada města Prostějova, po zvážení 
všech aspektů v souvislosti se stále se 
zvyšujícím počtem toulavých koček a 
kocourů, schválila příspěvek na kastra-
ci těchto zvířat. Každý obyvatel města 
Prostějova, který si nechá vykastrovat 
kočku nebo kocoura, obdrží od města 
Prostějova příspěvek na kastraci ve výši 
300 Kč za první zvíře za rok. Pokud si 
nechá v témže roce kastrovat druhé zví-
ře, příspěvek se snižuje na 150 Kč.

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil 
nás informoval: „Občané města Pros-
tějova si mohou o příspěvek zažádat na 
odboru životního prostředí. Žádosti jsou 
uveřejněné i na stránkách odboru život-
ního prostředí na adrese www.mestopv.
cz – řešení záležitostí občanů – odbor 

životního prostředí – oddělení ochrany 
přírody a lesnictví. K žádosti je třeba do-
ložit originál dokladu o kastraci kocoura 
nebo kočky a uvést kromě jména, příjme-
ní a bydliště také telefonní číslo, na které 
bude oznámeno, kdy Rada města pří-
spěvek schválila. V žádosti dále zájemci 
uvedou formu převzetí příspěvku: buď 
poukázáním na účet, zasláním složenkou 
nebo si jej mohou vyzvednout přímo na 
pokladně městského úřadu.  Totožnost 
občanů bude ověřována občanským 
průkazem a doklad vystavený od veteri-
nárního lékaře musí znít na osobu, která 
bude o příspěvek žádat. Žádat o příspě-
vek lze s dokladem o kastraci vydaným 
po 1.1.2009. Ing. Plevová Libuše, 

 odbor životního prostředí

Problematika toulavých koček ve městě 

Foto: T. Gábor

Odbor životního prostředí ve spo-
lupráci s Městskou policií v Prostějově 
zpracoval systém zveřejňování údajů 
o odchycených psech na webových 
stránkách města.

„Konkrétně to znamená, že odchyt 
psů, fotodokumentaci a stručný popis 
zvířete zajistí městská policie. Odbor 
životního prostředí následně zveřejní 

fotografi e psů na internetových strán-
kách města.  Zde je zároveň uvedeno 
i kontaktní telefonní číslo pracovníka 
odboru životního prostředí, na které 
může majitel psa případně i jiný zájem-
ce zavolat pro další informace,“ upřes-
nil místostarosta Vlastimil Uchytil.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ v Prostějově

15.1.2009 - pes stafordšírský teriér, hnědobílý střední velikosti, odchy-
cen ul. Martinákova, na krku zelený textilní obojek

Odchycení pejsci na městském webu 

Odbor životního prostředí ve spo-
lupráci s Městskou policií v Prostějově

fotografi e psů na internetových strán-
kách města. Zde je zároveň uvedeno

15.1.2009 - pes stafordšírský teriér, hnědobílý střední velikosti, odchy-
cen ul. Martinákova, na krku zelený textilní obojek

V posledních letech 
se stále častěji hovoří o 
různých formách celo-
životního vzdělávání. Ať 
už se jedná o doplňová-
ní jazykových dovedností, informační 
gramotnosti nebo odborné kvalifi kace. 
V Prostějově má celoživotní vzdělávání 
několikaletou tradici na  Střední odbor-
né škole podnikání a obchodu na Huso-
vě náměstí. Potřeba kvalitního systému 
vzdělávání se zvyšuje nejen v důsledku 
stále častějších změn zaměstnání, ale 
zejména v souvislosti s potřebou růstu 
odborné kvalifi kace a neustále se zvy-
šujícím tempem rozvoje informačních 
a komunikačních technologií. V rámci 
celoživotního vzdělávání se škola za-
měřuje na dálkové nástavbové studium 

oboru Podnikání. Toto 
studium je určeno vy-
učeným z 3letých SOU. 
Absolvent získává střed-
ní vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou a odborné znalosti 
v oblasti ekonomiky, práva, účetnictví, 
managementu a marketingu. Seznamuje 
se s chodem podniku a fungováním me-
zinárodního obchodu. Získané znalosti 
jsou pak uplatnitelné v zaměstnání nebo 
v samostatném podnikání. Dálkové stu-
dium je tříleté a výuka probíhá dvakrát 
týdně v odpoledních hodinách. Během 
výuky ve škole předávají pedagogové 
studentům základní penzum učiva, větší 
část získávání znalostí je pak založena na 
samostudiu. Přihlášky ke studiu se podá-
vají nejpozději do 20. března 2009.

Dálkové nástavbové studium 
na podnikatelské škole

Kontakt na Domovní správu
KŘÍŽKOVSKÉHO 7, PROSTĚJOV, TEL.: 582 301 733

WWW.DSP-PV.CZ
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Sdělení Krajské 
hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Olo-
mouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
územní pracoviště Prostějov

OZNAMUJE ZMĚNU 
SÍDLA ÚŘADU.

Počínaje dnem 2. února 2009 je nové 
sídlo KHS ÚP Prostějov na adrese:

ŠAFAŘÍKOVA UL. 49 PROSTĚJOV
Telefonické spojení:  
ústředna      582 338 501, 
fax    582 305 762
protiepidemické odd.  582 344 549, 
fax  582 305 766

MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ Vás srdečně zve 
na Den otevřených dveří 
na svých objektech u pří-
ležitosti Světového dne vody v pondělí 
23. března - odpoledne.  Můžete si pro-
hlédnout čistírnu odpadních vod v Pro-
stějově, Kralickém Háji.

Na místě bude možné za pomoci la-
borantek MOVO provést rychlý mini 
rozbor vody z vlastní studny, kterou 
si přinesou návštěvníci s sebou. Voda 
musí být v čisté plastové 1,5 l láhvi od 

neslazené minerálky. Na 
základě orientačního mini 
rozboru si mohou příchozí 
objednat akreditovaný roz-

bor vody se slevou. 
Mini rozbor vody si mohou návštěv-

níci provést a slevu na další rozbory 
získat na Čistírně odpadních vod v Pro-
stějově – Kralickém Háji, a to v době 
prohlídek od 12.00 do 16.00 hodin. Or-
ganizované prohlídky budou vždy v ce-
lou hodinu, tedy ve 12:00, 14:00, 15:00 a 
v 16:00 hodin. 

Den otevřených dveří 
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.

Máte spotřebitelský problém a neví-
te, kam se obrátit?

Víte, jaká práva máte jako kupující a 
spotřebitelé, za jakých podmínek můžete 
odstoupit od kupní smlouvy, kdy máte 
nárok na reklamaci vadného zboží? Řeší-
te problém s reklamací výrobku či služby, 
s nákupem přes internet, s podomním 
prodejem, s cestovní kanceláří? 

Poradí Vám Sdružení obrany spotře-
bitelů.

Každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 
do 16:00 hod. se v prostorách studovny v 
přízemí budovy Městské knihovny Pro-
stějov koná „Poradna pro spotřebitele“. 
Pracovnice olomoucké pobočky Sdruže-
ní obrany spotřebitelů s Vámi bude řešit 
Váš konkrétní problém.

Poradna pro spotřebitele

Chcete inzerovat v Radničních listech?
Volejte 608 022 023!

Vše ostatní zařídíme za Vás!


