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Říkávalo se, že 

když není o čem 

mluvit, stočí se 

hovor na poča-

sí. Zdá se, že toto 

úsloví už tak docela 

neplatí. Počasí se 

stává často i kvůli 

svým extrémům oprávněně ústředním 

bodem zpráv v médiích i ústředním 

bodem hovoru běžných lidí. Počasí 

ovlivňuje náš život natolik, až se mnoh-

dy divíme, jak malincí proti přírodě 

jsme; tedy, že zcela jistě hned tak vět-

ru, dešti neporučíme. Proč ale o tomto 

tématu psát? 

Nedávno se Prostějovem prohnala vich-

řice, která si vyžádala jedno těžké zranění. 

Na mladou ženu tehdy spadla v Kolářových 

sadech odlomená větev stromu. Naštěstí se 

poraněná úspěšně zotavuje, a tak přijde na 

řadu víceméně prozaická dohra v podobě 

odškodného z pojistky. 

Podstatou mého zamyšlení však není 

následné řešení tohoto nešťastného 

úrazu, ale snaha předejít takovým pro-

blémům. Jednak důslednou kontrolou 

dřevin ve městě, nezřídka spojenou s 

jejich obnovou, ale zejména v bezpeč-

ném chování každého z nás. Aniž bych 

chtěl situaci příliš dramatizovat, nemo-

hu nezdůraznit, že podceňování extré-

mů počasí může být život ohrožující. 

Naštěstí v době vyvinutých komuni-

kačních technologií je řada rizikových 

faktorů poměrně dobře předvídatelná. 

Například Český hydrometeorologický 

ústav má na svých webových stránkách 

velmi precizně zpracované a aktuali-

zované údaje o vývoji počasí, vydává 

výstrahy nejen pro celou republiku, ale 

dokonce i pro jednotlivé kraje, uživate-

lé zde naleznou i meteorologický radar, 

který každých třicet minut aktualizuje 

data o povětrnostní situaci nad naší 

zemí. Na městský web jsme přímo na 

titulní stránku umístili stálý odkaz na 

uvedené internetové stránky, což, jak 

doufáme, zjednoduší  občanům přístup 

ke zveřejněným údajům. Tato drobnost 

pochopitelně není samospasitelná a 

oprávněně lze namítnout, že ne každý 

má na web přístup a ne každý se ve zve-

řejněných informacích dobře orientuje.  

Na druhou stanu, není možné předpo-

kládat, že se vždy podaří všechny obča-

ny informovat dopředu úplně o všem. 

Alespoň za pokus to však 

stojí. 

Ing. Jan Tesař, 

starosta města Prostějova 
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Změna Obecně závazné vyhlášky 

města Prostějova č. 6/2005 o místním 

poplatku za užívání veřejného pro-

stranství, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání vydalo obecně závaznou 

vyhlášku, kterou se mění obecně závaz-

ná vyhláška č. 6/2005 o místním poplat-

ku za užívání veřejného prostranství, ve 

znění pozdějších předpisů.

Změna Obecně závazné vyhlášky 

města Prostějova č. 11/2007 požární 

řád města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání vydalo obecně závaznou 

vyhlášku, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 11/2007 požární řád města 

Prostějova, příloha č. 1

Pojmenování nové ulice

Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání schválilo název ulice pro stá-

vající komunikaci takto: 

Třešňová - pro ulici v k.ú. Čechovice 

a Krasice.

Reorganizace základních škol zřizo-

vaných městem Prostějovem

Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání  rozhodlo zrušit dosavadní 

příspěvkovou organizaci Základní škola a 

mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 

628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, Rej-

skova tř. 4 dnem 31. července 

2009 bez likvidace takto:

1. Dosavadní příspěvková organi-

zace Základní škola a mateřská škola 

Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 628 59 030, 

sídlem 796 01 Prostějov, Rejskova tř. 4 

(zanikající příspěvková organizace) se 

rozděluje mezi příspěvkovou organiza-

ci Základní škola a mateřská škola Pro-

stějov, Palackého tř. 14, IČ 479 22 486, 

sídlem 796 01 Prostějov, Palackého tř. 

14 a příspěvkovou organizaci Mateřská 

škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 

479 22 427, sídlem 796 01 Prostějov, 

Partyzánská ul. 34.

2. Činnost základní školy zanikající 

příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 

4, IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Pros-

tějov, Rejskova tř. 4 přechází dnem 1. 

srpna 2009 na příspěvkovou organizaci 

Základní škola a mateřská škola Pros-

tějov, Palackého tř. 14, IČ 479 22 486, 

sídlem 796 01 Prostějov, Palackého tř. 

14 (nástupnická příspěvková organiza-

ce).

3. Činnost mateřské školy zanikající 

příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, 

IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, 

Rejskova tř. 4 na ulici Hanačka 3, Pros-

tějov přechází dnem 1. srpna 2009 na 

příspěvkovou organizaci Mateřská škola 

Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 479 22 

427,  sídlem 796 01 Prostějov, Party-

zánská ul. 34 (nástupnická příspěvková 

organizace).

4. Na nástupnické příspěvkové orga-

nizace současně s převodem činností 

dnem 1. srpna 2009 přecházejí majetek 

a práva a povinnosti včetně povinnos-

tí z pracovněprávních vztahů té části 

zanikající příspěvkové organizace, jejíž 

činnost na příslušnou nástupnickou 

příspěvkovou organizaci přešla. Dále 

zastupitelstvo schválilozměnu zřizovací 

listiny příspěvkové organizace Mateř-

ská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, 

IČ 479 22 427, sídlem 796 01 Prostě-

jov, Partyzánská ul. 34 s účinností od 1. 

srpna 2009 podle předloženého návr-

hu a uložiloPaedDr. Františku Říhovi, 

vedoucímu odboru školství a kultury 

MěÚ v Prostějově, zajistit potřebné 

administrativní a právní úkony dle 

důvodové zprávy.

Okružní křižovatka Určická – Okruž-

ní

Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání schválilo rozpočtové opatření 

ve výši 12 800 000 Kč na kruhovou křižo-

vatku ulic Určická – Okružní.

Informace o prodeji pozemků pro 

výstavbu 50 RD u nové nemocnice 

(aukční řád, aukční vyhláška, vzor kup-

ní smlouvy)

Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání vzalo na vědomí informaci 

k prodeji pozemků pro výstavbu 50 RD 

u nové nemocnice, schválilo aukční řád, 

aukční vyhlášku a vzor kupní smlouvy na 

prodej pozemků pro výstavbu 50 RD u 

nové nemocnice dle přiložených návrhů  

(více str. 5)

Zastupitelstvo města Prostějova na 

svém jednání  dne16. září 2008 schválilo 

průběžné fi nanční hospodaření města za 

první pololetí roku 2008. „Toto hospo-

daření skončilo  ve sledovaném období 

kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 

125.212.277Kč. Na relativně příznivém 

výsledku se podílela ta skutečnost, že 

plnění příjmů v konsolidované podobě 

dosáhlo za I. pololetí 2008 výše 59,52% 

celoročně rozpočtovaných příjmů, nao-

pak čerpání výdajů v konsolidované 

podobě představovalo pouze výši 44,25% 

celoročně rozpočtovaných výdajů. V 

tomto období se tedy projevil určitý 

časový nesoulad mezi dosaženými pří-

jmy a vynaloženými výdaji oproti aktu-

álnímu rozpočtu. Je předpoklad, že ve II. 

pololetí 2008 dojde, pokud plnění příjmů 

a výdajů dosáhne 100% hodnoty, ke srov-

nání tohoto časového nesouladu a plnění 

rozpočtu bude probíhat v intencích aktu-

álního rozpočtu. Aktuální celoroční roz-

počtový defi cit v objemu 76.032.922, Kč 

je plánovaně kryt z rezerv města užitím 

prostředků uložených v trvalých peněž-

ních fondech města Prostějova,“ objasnil 

místostarosta města Prostějova Miroslav 

Pišťák, který mimo jiné zodpovídá právě 

za oblast fi nancí.

Finanční hospodaření města

Výběr z usnesení 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova 
konaného dne 16. 9. 2008 (celé usnesení je k dispozici na webových stránkách města www.mestopv.cz nebo na informační službě)

Vydávání  občanských  průkazů v souvislosti 
s výkonem volebního práva

Ve dnech  17.10.až 18.10.2008 si mohou občané požádat o vydání občanského 

průkazu /dále jen OP/ bez  strojově čitelných údajů ve lhůtě  kratší 30-ti dnů v 

souvislosti s výkonem volebního práva občanů. Tyto OP jsou platné po dobu 1 

roku ode dne jejich vydání.  K vydání OP  bez strojově čitelných údajů je občan 

povinen předložit: 

-vyplněnou žádost (modrá)

-2x foto

-starý OP nebo potvrzení o OP /poškození, odcizení, ztráta,/

Jedná-li se o občany, kteří mají neplatný, odcizený a ztracený OP, dokládají veš-

keré doklady osvědčující skutečnosti, které se zapisují  do OP . Podat žádost mohou 

občané jen v případě, že si před tímto datem již nepožádali o vyhotovení OP se 

strojově čitelnými údaji.

Upozornění pro voliče

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů okrskovou 

volební komisi prostřednictvím obecního, resp. městského úřadu o to, aby ve 

dnech voleb do zastupitelstva kraje tj. 17.-18.10.2008 mohl hlasovat mimo volební 

místnost. Takové hlasování může být ovšem uskutečněno pouze v územním obvo-

du volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 

případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební 

schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Pro tyto případy je možné tuto 

skutečnost nahlásit na následující tel. čísla:  582 329 144 Mgr. Marie Javůrková, 

582 329 129 PhDr. Olga Vysloužilová, 582 329 778 Alena Veverková, 528 329 706 

Svatava Páleníková
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Ještě do konce roku 
chce město Prostějov 
prodat první parcely 
na výstavbu rodinných 
domků u nové nemoc-
nice. Výstavba inženýr-
ských sítí se chýlí ke 
konci a krok za krokem 
postupuje i příprava 
aukce.

„Dostáváme od občanů řadu dota-

zů, kdy už s prodejem začneme. 

Někteří zájemci mají obavu, aby aukci 

nepropásli. Toho se určitě bát nemu-

sejí. O všech 

krocích průběž-

ně informujeme 

jak v Radnič-

ních listech, tak 

p r o s t ř e d n i c -

tvím městských 

webových strá-

nek. Zastupitelstvo města Pros-

tějova projednalo a schválilo dne 

16. září důležité dokumenty, kterým 

jsou aukční vyhláška, aukční řád a 

dále text kupních smluv. Zároveň 

jsme nově stanovili vyvolávací cenu 

na 1300,-- Kč za m2. Bezprostředně 

po odsouhlasení těchto materiálů 

zastupiteli byly také spuštěny speciál-

ní webové stránky www.aukce-pros-

tejov.cz , na nichž zájemci naleznou 

kompletní informace o aukcích včet-

ně vzoru kupní smlouvy, přesného 

vyznačení pozemků, kontaktů a další 

užitečné údaje.V úterý 4. listopadu by 

pak mělo zastupitelstvo města ještě 

definitivně schválit prodej pozemků 

(vše najednou bohužel schválit nelze, 

protože záměr prodeje pozemků musí 

být ze zákona zveřejněn nejdříve na 

úřední desce). Poté už nic nebude brá-

nit odstartování aukce. Místem konání 

bude některý ze salonků prostějovské-

ho Národního domu. Nebudeme pro-

dávat všech padesát parcel najednou, 

ale po částech,“ vysvětlil místostarosta 

Prostějova Vlastimil Uchytil.

„ Na speciálních stránkách www.auk-

ce-prostejov.cz naleznou zájemci kom-

pletní informace o aukcích pozemků 

u nové nemocnice včetně vzoru kupní 

smlouvy, kontaktů i aukčního kalendá-

ře,“ místostarosta města Mgr. Vlastimil 

Uchytil

Jak to vypadá s prodejem parcel u nové nemocnice?
„ Na speciálních stránkách 

www.aukce-prostejov.cz naleznou 
zájemci kompletní informace o aukcích pozemků 
u nové nemocnice včetně vzoru kupní smlouvy, 

kontaktů i aukčního kalendáře,“

  Místostarosta Prostějova Mgr. Vlastimil Uchytil.‘

‚

Výbor Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Morava před časem 

rozhodoval o dotacích směřovaných do 

oblasti veřejné infrastruktury a dopravy. 

Těchto jednání se účastnil i starosta měs-

ta Prostějova Ing. Jan Tesař. A jak vyšel z 

rozdělování peněz právě Prostějov?

„Co se týče veřejné infrastruktury a 

služeb, podařilo se nám získat dotaci ve 

výši 7 milionů korun na východní část 

prostějovského zámku, kde plánujeme 

vybudovat výstavní prostory spojené s 

určitým informačním centrem. Na tuto 

akci máme zpracovanou projektovou 

dokumentaci, s pracemi začneme prav-

děpodobně v příštím roce,“ objasňuje 

starosta Jan Tesař. 

Celých 13 milionů poputuje do řešení 

dopravních projektů. „Konkrétně jde o 

problematiku umístění zastávek auto-

busů meziměstské dopravy v Janáčkově 

ulici a jejich koncentraci pouze na jed-

nu stranu Janáčkovy ulice, a to blíže k 

autobusovému nádraží. Podstatně se tím 

zkrátí přestupní doba pro cestující a celý 

prostor bude přehlednější. Zároveň chce-

me docílit zprůjezdnění jednoho pruhu 

Janáčkovy ulice pro běžný dopravní pro-

voz.  Zmíněný projekt získal podporu ve 

výši 10 milionů korun,“ pokračuje Tesař.

Zbývající 3 miliony korun pak město 

Prostějov obdrží na vyřešení autobu-

sových zastávek u nové nemocnice. „V 

současné době jsou zde umístěny dvě 

zastávky, které však nevyhovují dnešním 

potřebám cestujících. Využívají je totiž až 

dvě desítky autobusových linek, což pře-

sahuje běžné limity. Navíc tyto zastávky 

nejsou přizpůsobeny pro cestující s ome-

zenou pohyblivostí, což je u nemocnice 

dosti závažný problém. Počítáme tedy s 

vybudováním nového terminálu s více 

zastávkami, kde by navíc mohly zasta-

vovat i příměstské linky,“ uzavřel sta-

rosta Jan Tesař s tím, že i do zmíněných 

investičních akcí se chce město pustit už 

v příštím roce.

-mik- -jg-

Dotace putují i do Prostějova, 
zámku nebo prostoru 

u nové nemocnice

V sobotu 6. září 2008 proběhl ve 

sportovním areálu ZŠ a RG na Student-

ské ulici v Prostějově historicky první 

Rodinný den společnosti Kendrion 

Binder Magnety s.r.o.

Na úvod přivítal všechny účastní-

ky ředitel společnosti Ing. Jiří Hýbl. 

Zaměstnanci a jejich blízcí poměřili své 

síly v nejrůznějších disciplínách. Šest 

týmů se utkalo v plážovém volejbalu, 

rodiče spolu se svými dětmi si vyzkou-

šeli obratnost v „synchronizovaném 

lyžování na trávě“. Pro malé i větší byl 

připraven slalom v jízdě na koloběžce, 

dospělí si mohli vyzkoušet lukostřelbu 

nebo například překonávání lanových 

překážek. Pro všechny bylo připraveno 

občerstvení a k tanci i jídlu hrála sku-

pina Bolero.

Akce se zúčastnilo 130 lidí, kteří si 

také díky slunnému počasí celý den hez-

ky užili. 

Vítězové jednotlivých disciplín si 

odnesli krásné ceny a všichni ostatní 

dobrý pocit z příjemně stráveného dne. 

Už při loučení jsme si slíbili, že se za 

rok potkáme znovu, abychom společ-

ně strávili alespoň jedno odpoledne v 

jiném, než pracovním pro-

středí.

RODINNÝ DEN ZAMĚSTNANCŮ 
SPOLEČNOSTI KENDRION BINDER 

MAGNETY S.R.O.
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Letošní „zkušební“ 
kulturní sezonu v 
prostějovském zám-
ku na Pertštýnském 
náměstí zakončila 
akce s názvem Zá-
mek dětem, která se 
uskutečnila v pátek 
12. září. Už od devá-
té hodiny dopolední 
probíhaly na nádvoří 
nejrůznější worksho-
py, jako keramika pro 
děti, malování na sklo 
či korálková kouzla. 
Jakousi třešničkou na 
dortu byla pak večerní 
tajemná prohlídka pro-
stor vyzdobených tvůrci 
z ateliéru Modrý Anděl.  
Jak ale probíhala celá 
letošní zámecká sezona?

Jako první 

využili v závěru 

školního roku 

nádvoří zám-

ku prostějovští 

studenti v rám-

ci tradičního 

veselí – Majá-

lesu, organizo-

vaného Gymnáziem Jiřího Wolkera. 

Následovala pak další studentská 

akce -  Přehlídka talentů divadla, 

hudby, filmu a umění 2008 opět v 

režii GJW. Pak přišly na řadu další 

počiny. „Zámek nabídnul své pro-

story přehlídce MEDart, kterou tra-

dičně pořádá prostějovská Základní 

umělecká škola Vladimíra Ambrose, 

poté zde proběhly doprovodné akce 

Wolkerova Prostějova a zapomenout 

nesmíme ani na hudební festival Pro-

stějovské rezonance těsně před letními 

prázdninami. Ohlasy, kterých se nám 

na zmíněné akce dostalo, dokazují, že 

si záměr využití zámku pro kulturu zís-

kal mezi občany města i jeho návštěv-

níky spousty příznivců. Dění v zámku 

a hlavně zájem o toto dění nás pocho-

pitelně i zpětně motivuje hledat usilov-

ně prostředky z evropských fondů na 

opravu této památky na Pernštýnském 

náměstí a na její pevné a účelné zařa-

zení do společenského a kulturního 

života ve městě,“ shrnul místostarosta 

Prostějova Pavel Drmola. -jg-

Tajemná večerní prohlídka zakončila letošní sezonu v zámku
Usilujeme o prostředky z evropských 

fondů na opravu této památky 
a její pevné zařazení do společenského 

života ve městě. 
Ing. Pavel Drmola, místostarosta města‘

‚

V pondělí 15. září byl slav-

nostně zahájen akademický rok 

2008/2009, pr vní rok působení 

Regionálního vzdělávacího cen-

tra Univerzity Tomáše Bati Zlín 

v Prostějově. Osm desítek vyso-

koškoláků rozdělených do čtyř 

skupin začíná studovat v budově 

školy na Husově náměstí.

„Objekt prošel během prázdnin 

rekonstrukcí a já pevně věřím, 

že se zde studentům i vyučujícím 

bude líbit,“ uvedl místostarosta 

města Prostějova Pavel Drmola. 

Myšlenka zřídit pobočku UTB 

v Prostějově, u jejíhož zrodu stál 

i poslanec za Prostějovsko Radim 

Fiala, vznikla asi před dvěma roky. 

„Zvažovali jsme řadu možností, 

kterou z vysokých škol oslovit a 

přimět pro spolupráci, a 

jsem přesvědčen, že naše 

konečná volba byla velmi dobrá. 

Univerzita Tomáše Bati je dynamic-

kou a perspektivní vysokou školou, 

která úspěšně funguje nejen ve Zlí-

ně, ale nabízí studium i v řadě svých 

poboček v  dalších městech. Nyní se 

k nim přiřadil i Prostějov, kde, jak 

doufám, bude naše úsilí v přijatel-

ném časovém horizontu zavrženo 

ustavením plnohodnotné fakulty,“ 

nastínil další možný vývoj Fiala.

Nejbližším partnerem pracoviště 

UTB v Prostějově bude vedle města 

také Gymnázium Jiřího Wolkera. 

„Jsme připraveni poskytnout ško-

le materiální i  personální pomoc. 

Za tímto účelem jsme s univerzi-

tou při slavnostním zahájení aka-

demického roku podepsali Doho-

du o partnerství,“ dodal ředitel 

Gymnázia Jiřího Wolkera Michal 

Šmucr.  -jg-

Univerzita Tomáše Bati zahájila svůj první 
akademický rok v Prostějově

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU V PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE NÁRODNÍHO 
DOMU ZPŘÍJEMNIL SVÝM VYSTOUPENÍM STUDENTSKÝ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA JIŘÍHO 
WOLKERA LERY´S CHERRIES POD VEDENÍM SBORM-
ISTRA LADISLAVA ČECHA 30. září 200830. září 200866
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Na aktuální téma: Kontroly 
v městských bytech pokračují

O stručnou odpověď 
na tuto otázku jsme 
požádali místostarostu 
města Prostějova 
Mgr. Aloise Mačáka, 
který je předsedou 
dozorčí rady Domovní 
správy Prostějov, s.r.o.

Město Prostějov má v současnosti ve 

vlastnictví zhruba 1800 bytů. Zastu-

pitelstvo města Prostějova rozhodlo 

v dubnu tohoto roku, že část bytové-

ho fondu budeme privatizovat. Opět 

u p ř e d n o s t n í -

me současné 

nájemníky, kte-

ří mají řádné 

nájemní smlou-

vy a nedluží 

městu. Bytové 

domy chceme 

stejně jako v letech 1994 - 1998 našim 

občanům prodávat za přijatelné ceny. 

Je předpoklad, že zastupitelstvo bude 

o těchto prodejích jednat v únoru 

2009.

Již několik roků provádíme kon-

troly nájemníků a osob bydlících v 

městských bytech. Těmito kontrola-

mi chceme především zamezit hru-

bému porušování dobrých mravů 

nebo případným spekulacím s měst-

skými byty. Na základě prováděných 

kontrol a zjištění skutečného stavu 

neprodleně podáváme u Okresního 

soudu v Prostějově soudní žaloby a 

využíváme možnosti dané novelou 

občanského zákoníku. Kontroly, kte-

ré provádíme, jsou v souladu s práv-

ními předpisy a budou probíhat i 

nadále. Opět zdůrazním, že slušných 

nájemníků si velmi vážíme. Na dru-

hou stranu u těch nájemníků, kteří si 

neplní své povinnosti, jsme povinni 

nekompromisně uplatňovat výkon 

vlastnických práv. 

Vzhledem k obsáhlosti a zájmu o 

tuto problematiku považuji za vhod-

né, aby se na mě občané obrátili osob-

ně nebo písemně. 

Rád využiji i této možnosti a dovo-

lím si všem občanům, kteří se na mě 

obrátili, poděkovat za jejich připo-

mínky a podněty, které byly mnohdy 

oprávněné a napomohly nám vyřešit 

některé složité případy.

Kontroly, které provádíme, jsou v souladu
s právními předpisy a budou probíhat i nadále.

 Mgr. Alois Mačák, 
 místostarosta města Prostějova‘

Aktuálně Informace

Vyhlášení výtvarné soutěže
Zdravé měs-

to Prostějov a 

Městská policie 

Prostějov v rámci 

programu pre-

vence krimina-

lity „Partnerství 

2008“ vyhlašují 

dětskou výtvarnou soutěž na téma 

„Veřejný pořádek a doprava očima 

dětí“. 

Tento preventivní projekt je zaměřen 

na děti z prostějovských mateřských a 

základních škol. Je to proto, aby si děti 

i v útlém věku dokázaly uvědomit v 

jakém žijí městě a prostředí, co je podle 

nich potřeba udělat jinak a jakým způ-

sobem by dané situace řešily.

Úkolem bude vyjádřit svou vizi tvůr-

čí činností a to nejen prostřednictvím 

barev. Možné je i využití jiného zpraco-

vání - např. keramika, výrobky z papíru 

a další. To ponecháme na možnostech 

a fantazii soutěžících.

Pracovat lze individuálně i ve sku-

pinkách a do soutěže se může zapojit i 

celá třída jako kolektiv. 

Soutěž bude probíhat 
v těchto kategoriích:

I. kategorie:  mateřské školy

II. kategorie: I. stupeň základních škol

III. kategorie: II. stupeň základních 

 škol

Termín pro odevzdání výtvarných 

děl je do pátku 28. listopadu 2008 Mgr. 

Evě Krejčí, I. pat-

ro budovy radni-

ce, odbor kance-

lář starosty, nám. 

T. G. Masaryka 

12 – 14, Prostě-

jov.

Nejlepší práce budou začátkem 

prosince po vyhodnocení odměněny 

a vystaveny v prostorách kina Metra 

– přesný termín bude vyhlášen.

 Mgr. Eva Krejčí

‚

Upozorňujeme na úplnou uza-

vírku komunikace v Prostějově na 

ulici Okružní, v místě mezi ulicemi 

Bulharská a Určická, a současně na 

částečnou uzavírku ulice Určická 

v místě křižovatky s ulici Okružní 

takto:

Druh uzavírky:    

- úplná uzavírka komunikace v Prostě-

jově na ulici Okružní, v místě mezi ulice-

mi Bulharská a Určická

- částečná uzavírka ulice Určická v 

místě křižovatky s ulici Okružní

Důvod uzavírky: 

realizace stavby „Křižovatka Okružní 

– Určická“

Délka uzavírky:     cca 300 m

Délka objížďky:     cca 750 m

Popis objížďky: 

ve směru Okružní – Určická:

přes ulice Bulharská, Stanislava Man-

harda, Určická

ve směru Určická – Okružní:

přes ulice Určická, Dr. Horáka, Bul-

harská

Uzavírka potrvá    do  31.12.2008

1) Po dobu uzavírky bude osazeno 

přechodné dopravní značení stanovené 

MěÚ v Prostějově. 

Značení bude pravidelně (minimálně 

1x denně) kontrolováno a udržováno v 

bezvadném stavu. 

2) Změny v dopravě a jiné:

Doprava bude vedena po výše popsa-

ných objízdných trasách. Dojde k ovliv-

nění trasy autobusových linek MHD 

21 a linek 780751 Otaslavice – Určice 

– Prostějov a 780310 Kobylničky – Urči-

ce – Prostějov. Dojde k zrušení zastávek 

MHD Okružní, Určická rybník, Žera-

novská. 

Linka MHD 21 bude obsluhovat 

zastávky na trase linky MHD 2 Brněn-

ská, Brněnská křižovatka, Krokova, 

Palackého. Příměstské autobusy využijí 

objízdnou trasu.      

 Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MěÚ v Prostějově

Uzavírka ulic Okružní - Určická
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Splatnost poplatku za svoz a likvida-

ci komunálního odpadu pro rok 2008 

byla ke dni 30. 6. 2008. Finanční odbor 

Městského úřadu v Prostějově provádí 

v současné době kontrolu uhrazených, 

resp. neuhrazených poplatků. „V prů-

běhu měsíce září vystavujeme plateb-

ní výměry, které dlužníkům postup-

ně rozešleme. Ti mají možnost ještě 

bez jakékoli sankce uhradit poplatek 

492,-- Kč na poplatníka za komunální 

odpad. Pokud této šance nevyužijí, při-

stoupíme následně k dalším právním 

krokům, které mohou vyústit až v exe-

kuční řízení,“ vysvětlila postup vymá-

hání nedoplatků za komunální odpad 

Miluše Šafandová z Finančního odboru 

Městského úřadu v Prostějově.

Provozní doba pokladny 
Městského úřadu 

v Prostějově, 
nám. T.G. Masaryka 12 - 14:
Po   8:00 - 17:00

ÚT   8:00 - 15:00

ST   8:00 - 17:00

ČT   8:00 - 15:00

PÁ   8:00 - 12:00

POKLADNA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V 

PROSTĚJOVĚ

Nezapomněli jste uhradit poplatek 
za komunální odpad? 

Podzimní úklid bude v Prostějo-

vě zahájen v pondělí dne 6.10. 2008. 

Počínaje tímto dnem budou po městě 

rozmisťovány, velkoobjemové vany v 

termínech níže uvedeného seznamu. 

Stejně jako na jaře se bude odpad třídit 

na velkoobjemový (jedná se o odpad z 

domácností, který je rozměrný a není 

možno ho umístit do popelnic např. 

staré koberce, linolea, starý nábytek, 

vyřazené oblečení, textil a obuv) a bio-

logický (odpad ze zahrad), který se bude 

odkládat do speciálních pytlů. Kon-

tejnery – vany budou na místě vždy v 

určený den od 15.00 hod do naplnění, 

nejdéle však do 17.00 hod. Naplňování 

každé vany odpadem bude sledováno a 

třídění odpadu kontrolováno pověře-

ným pracovníkem svozové fi rmy, jelikož 

jsou určeny pouze pro velkoobjemový 

a zahradní odpad. Do těchto van není 

možné odkládat odpad nebezpečný 

(barvy, ředidla, akumulátorové baterie, 

pneumatiky) a žádný průmyslový nebo 

živnostenský odpad. Dále není povole-

no dávat do van větší množství inertní-

ho odpadu (rumisko, hlína). 

6.10. Česká - Máchova

 Riegerova

 Kosířská - Na vyhlídce

7.10. Bezručovo nám.

 sídl. Hloučela - Slavíčka

 sídl. Hloučela - Špály

8.10. sídl. Hloučela - C. Boudy

 sídl. Hloučela - Zrzavého

 Kpt. O. Jaroše

9.10. Fanderlíkova - u FTL

 sídl. Svobody - u staré benziny

 sídl. Svobody - na okruhu

10.10. Šmeralova - proti teplárně

 Šmeralova - dál k rybníku

 B. Němcové

13.10. Waitova - dr. Horáka

 Mozartova

 Dobrovského - Tylova

14.10. Dobrovského - parkoviště 

 za obchodem

 Libušínka

 Jezdecká - Puškinova

15.10. Šárka - Spitznerova

 Dolní - parkoviště u věžáků

 Husovo nám. - u školy

16.10. Trávnická - střed

 Švabinského

 Svatoplukova - střed

17.10. nám. Spojenců

 Arbesovo nám.

 sídl. E.Beneše - za obchodem

20.10. sídl. E.Beneše - Květná, Sportovní

 Rejskova

 nám. T.G.Masaryka (Prior)

21.10. Žižkovo nám.

 Husserleho nám.

 Vodní – Mlýnská

 Nerudova - domov důchodců

22.10. Fanderlíkova - školka

 Pod Kosířem - Palečkova

 Havlíčkova č.43

23.10. Volfova- Příční

 Za veledromem naproti č. 8

24.10. Kostelecká 11-15

 Joštovo nám.

 Vrahovice - M. Alše – 

 P. Jilemnického

27.10. Žešov - hospoda

 Žešov - u obchodu

 Žešov – dětské hřiště

29.10. Domamyslice - u samoobsluhy

 Domamyslice - ul. 5. května

 Domamyslice - u kapličky

30.10. Čechovice - u pošty

 Čechovice – Luční

 Čechovice - u kapličky

31.10. Krasice - Západní

 Krasice - Moravská za obchodem

 Krasice - Na Brachlavě

3.10. Vrahovice - Trpinky

 Vrahovice - K. Světlé

 Vrahovice - Jano Kohlera

 Vrahovice - u sídl. Svornosti

4.11. Vrahovice - Čechůvky točna

 Vrahovice - J. Suka

 Čechovická u ZD

5.11. Vícovská

 Drozdovice - u trafi ky

 drážní domy za spol. .A.S.A.TS

6.11. Okružní ul. za hostincem 

 U posledního haléře

 ul. V. Nezvala

Informace o odvozu velkoobje-

mových van můžete získat u společ-

nosti .A.S.A.TS  Prostějov, s.r.o. na 

tel.582 302 757, p. Kostlán a Měst-

ském úřadě v Prostějově na odboru 

komunálních služeb na tel. 582 329 

559 pí. Kovaříková.

PODZIMNÍ ÚKLID 2008

- údržbu místních komunikací vč. 

chodníků

- vysprávky trhlin, výtluků v živičných 

krytech, opravy obrubníků

- předlažby chodníků, opravy dešťo-

vých kanalizačních vpustí

- úpravy bezbariérových přecho-

dů, údržba dopravního značení

- zimní údržbu místních komunikací

- zabezpečení údržby veřejné zeleně

- sečení, výsadba stromů a keřů

- obnova víceúčelových hracích ploch, 

oprava a údržba mobiliáře

- zabezpečení sběru a likvidace komu-

nálního odpadu, čištění města

- sběrný dvůr 

- odstranění vraků

- správa a údržba veřejného osvětlení

- správa a údržba hřbitovů

- správa a údržba bytů a nebytových 

prostor

Obnova DH – Neumannovo nám.

 

Kontakt: Odbor komunálních služeb 

Městského úřadu v Prostějově nám. T. G. 

Masaryka 12-14, Prostějov, tel.: 582 329 

554-559

Provozní doba: 

pondělí, středa    8:00 – 17:00

úterý, čtvrtek      8:00 – 16:00

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZAJIŠŤUJE:
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Nový sběrný dvůr vyrostl ve východ-

ní části města -  v Průmyslové ulici. 

Jediný stávající sběrný dvůr v ulici u 

Sv. Anny již svojí kapacitou a velikostí 

nestačí velkému množství odpadů, kte-

ré občané Prostějova přivážejí. „Využili 

jsme dotací z Evropských fondů, která 

pokrývá 70% investic“, říká předseda 

dozorčí rady .A.S.A. TS Prostějov s. r. 

o. Vlastimil Uchytil, který stál u zro-

du projektu. „Lidé již nebudou čekat 

dlouhé fronty před sběrným dvorem. 

Navíc otevírací doba pokryje všechny 

dny v týdnu. Vyšli jsme tím vstříc obča-

nům, kteří chtějí ekologicky zlikvido-

vat odpad ze svých domácností“, říká 

místostarosta Uchytil. Provozovatelem 

dvora bude společnost .A.S.A. TS Pro-

stějov s. r. o. 

 Lokalita před vybu-

dováním dvora

Sběrný dvůr umožní 

občanům předat odpad, 

který nepatří (nebez-

pečný, využitelný) nebo 

se nevejde (objemný) 

do jejich odpadových 

nádob čili popelnic. 

Odpad bude pod dohle-

dem obsluhy sběrného 

dvora tříděn a ukládán 

do jednotlivých kontej-

nerů a po jejich naplně-

ní bude odvážen k využití nebo odstra-

nění. „Kapacita, velikost a dispoziční 

uspořádání dvora je i při každoročně 

narůstající produkci odpadů dostačují-

cí pro řadu dalších let“, raduje se mís-

tostarosta Vlastimil Uchytil. Na dvoře 

je počítáno i s prostorem pro biolo-

gický odpad a třídění a využití dřeva. 

Dvůr bude i veřejným místem zpět-

ného odběru vyřazených kompletních  

elektrozařízení (ledničky, televizory, 

monitory, počítače vč. příslušenství, 

rádia, drobné domácí elektrospotřebi-

če, zářivky, plynové výbojky a baterie).   

 .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.

Druhý sběrný dvůr odpadů v Prostějově
Plánovaná provozní doba sběrných dvorů:

Sběrný dvůr: Průmyslová U Sv.Anny

Pondělí 0900 -1300    1330 -  1700 zavřeno

Úterý zavřeno 0900 -1330    1400 -  1700

Středa zavřeno 0900 -1330    1400 -  1700

Čtvrtek 0900 -1300    1330 -  1700 0900 -1330    1400 -  1700

Pátek 0900 -1300    1330 -  1700 0900 -1330    1400 -  1700

Sobota 0900 -1300    1330 -  1700 0900 -1330    1400 -  1700

Neděle 0900 -1300    1330 -  1700 zavřeno

Město Prostějov, prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí 

dne 4.10. 2008 v níže uvedených částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů :

Stanoviště ( obec ) Termín předání nebezpečných a 
objemných odpadů a elektrozařízení

Vrahovice ul. M.Pujmanové u mostu 10:45 – 10:55

Vrahovice ul.J.Suka 11:00 – 11:10

Vrahovice ul. M. Alše 11:15 – 11:25

Vrahovice ul.K Světlé 11:30 – 11:40

Čechůvky točna 11:45 – 11:55

Domamyslice u samoobsluhy 12:15 – 12:30

Čechovice u pošty 12:35 – 12:50

Žešov u pomníku 13:15 – 13:30

A / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný 

např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.

B / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není 

možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, 

vyřazené oblečení apod.

C / vyřazená elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení  používaná  v domácnos-

tech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné  

trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech 

komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní 

sběry nepřinášeli.  

Mimo výše uvedený termín je možné  nebezpečný a objemný odpad odvést na 

sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711). 

Provozní doba ve sběrném dvoře:
úterý – sobota -  9.00-13,30 a 14,00-17,00 hod, pondělí a neděle – zavřeno.

Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu materiálů pro 

následné využití a také co nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškodnění odpadů, 

které nelze jinak zužitkovat. S vytříděnými odpady se bude nakládat způsobem, vyho-

vující současným legislativním a ekologickým normám.

Mobilní sběr – podzim 2008

02.10.2008 – blok č. 21 – Tylova, 

Tylova – u kotelny, Tylova – parkoviště, 

Libušinka, Libušinka – parkoviště, Tetín, 

Dobrovského od Tylové, Dobrovského 

– parkoviště, Dobrovského – vnitroblok 

(za obchodem)

07.10.2008 – blok č. 20 – Jezdecká, 

Studentská, Lidická, Okružní od Brněn-

ské, Okružní – parkoviště, Pešinova, 

Balbínova, Kazín, Šárka od Jezdecké, 

Dobrovského po Tylovu

09.10.2008 – blok č. 19 – Dolní 

– obslužná, Dolní – parkoviště 1, Dolní – 

parko-

viště 2, 

Dolní – parkoviště 3, Dolní – vnitroblok, 

Šárka po Jezdeckou, Šárka – vnitroblok, 

Dvořákova, Spitznerova, Puškinova, Ječ-

mínkova

14.10.2008 – blok č. 12 – Barákova 

I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, 

Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, 

nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, 

Milíčova, Al. Krále, Budovcova, Lužic-

ká

16.10.2008 – blok č. 17 - sídl. Svor-

nosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. 

J. Nálepky, Smetanova, Zátiší, Zátiší 

– plocha, J. Rokycany, J. Křičky, J. Suka, 

O. Ostrčila, V. Nováka, O. Nedbala, B. 

Martinů, V. Talicha, Tovární, Tovární 

– parkoviště

21.10.2008 – blok č. 16 - Za Drahou, 

plocha před OP, parkoviště u OP, J. Hory, 

M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujma-

nové – parkoviště, M. Pujmanové – vnit-

roblok, Z. Wintra

23.10.2008 – blok č. 15 – Letecká (od 

Joštova po Kasárna), Letecká (k Mecha-

nice), Dolní od přejezdu k Železárnám, 

Nadjezd .A.S.A., Kojetínská – chodník, 

Kralická – chodník, Průmyslová

29.10.2008 – blok č. 14 – Husovo 

nám., Na příhoně, Vinklerova, Sokolská, 

Švabinského, Rozhonova, Pražská, Još-

tovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, 

Obslužná Dolní, Dolní LA – chodník

31.10.2008 – blok č. 13 – Svatopluko-

va, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovic-

ká – autobusové nádraží, Janáčkova, V. 

Ambrose, Karlov, Vrchlického, Hvězda, 

Trávnická, Jihoslovanská

Jednotlivé čištěné bloky budou týden 

dopředu označeny přenosným svislým 

dopravním značením IP 25a „Zóna s 

dopravním omezením“ s dodatkovou 

tabulkou s přesně vyznačeným datem a 

hodinou čištění. V případě nerespekto-

vání dopravního značení musí 

řidiči počítat se sankcemi.

Blokové čištění - říjen 2008
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Starosta města Prostějova podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuje

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční dne 17. 10. 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 18.10.2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost

Informační služba MěÚ, nám. TGM 12, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu:

Dukelská brána
Filipcovo náměstí
Hlaváčkovo náměstí
Knihařská
Kramářská
nám. Svat. Čecha
nám. E. Husserla
nám. T.G. Masaryka
Svatoplukova 1 – 11, 2 - 6
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám. 

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost

SOU, nám. E. Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Demelova
Hradební
Komenského
Kostelní
Koželuhova
Křížkovského
Libušinka 3 – 25
Lutinovova
Netušilova
Petrské nám.
Sádky
Sušilova
Tylova 2 – 16
Uprkova
Újezd
Wolkerova

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost

MŠ  Husovo nám. 94, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Husovo nám.
Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kralická
Na příhoně
Pražská
Předina
Rozhonova
Slezská
Sokolská
Švabinského
Trávnická
Winklerova

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost

MŠ Husovo nám. 94, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova   8 – do konce
           13 – do konce
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická 1 – 41
Vrchlického

ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost

Družina mládeže, Erbenova 5, PV

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu:

Aloise Krále
Bundovcova
Českobratrská
Divišova
Erbenova
Kollárova
Lužická
Milíčova
nám. Padlých hrdinů
nám. Spojenců
nám. U kalicha
Slovenská

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost

Dům služeb, Olomoucká 57, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Kotěrova
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje
Neumannovo nám.
Olomoucká 64 – 116
Tovačovského
Veleslavínská
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Olomouckou
Zborov
Vencovského

ve volebním okrsku č. 7 
je volební místnost

SOU, nám. E. Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Havlíčkova
Olomoucká 1 – 48
Partyzánská
Sladkovského
Šafaříkova
Vápenice
Vojáčkovo nám.

ve volebním okrsku č. 8 
je volební místnost

Dům služeb, Olomoucká 57, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
sídl. E. Beneše 1/1 – 18/24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9 
je volební místnost

Dům služeb, Olomoucká 57, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Atletická
Bří Čapků
Edvarda Valenty
Krásná
Květná
Na výsluní
Olympijská
Pod Kosířem od č. 41 do konce
Příční
Sadová
sídl. E. Beneše 18/25 – 20/38
Strojnická
Tyršova
Wolfova

ve volebním okrsku č. 10 
je volební místnost

ZŠ TGM, Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Daliborka
Hanačka
Martinákova
Palečkova
Pod Kosířem 1 – 40
Přikrylovo nám.
Rejskova

ve volebním okrsku č. 11 
je volební místnost

ZŠ Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Fanderlíkova 8 – 36
J.B. Pecky
U Stadionu
Valašská
Za velodromem

ve volebním okrsku č. 12 
je volební místnost

ZŠ Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Beskydská
Dykova
Fanderlíkova 25 – 90
Hacarova
Chodská
Jana Švermy
Kováříkova
Kpt. O. Jaroše 3a – 21
Krapkova
Lomená
Nerudova od č. 57 do konce
Obránců míru
Polišenského
Slovácká
Šumavská

ve volebním okrsku č. 13 
je volební místnost

ZŠ TGM Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
Jiráskovo nám.
Kostelecká
Kravařova
Mlýnská
Palackého
Pernštýnské nám.
Plumlovská 3 – 32
Podjezd
Skálovo nám.

ve volebním okrsku č. 14 
je volební místnost

ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 79, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu:

Brandlova
Česká
Jungmannova
Krátká
Máchova
Mánesova
Plumlovská 27 – 56
Riegrova

Rostislavova
Šlikova

ve volebním okrsku č. 15 
je volební místnost

ZŠ Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova
Dělnická
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova 1 – 66
Plumlovská 55 – 132
Polská
Resslova
Ruská

ve volebním okrsku č. 16 
je volební místnost

ZŠ Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Antonína Slavíčka
Mathonova
Nová nemocnice

ve volebním okrsku č. 17 
je volební místnost

ZŠ Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Václava Špály

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost

ZŠ Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19 
je volební místnost

ZŠ Melantrichova 60, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Aloise Fišárka
Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Emila Králíka
K.H. Kepky
Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše
Stanislava Suchardy

ve volebním okrsku č. 20 
je volební místnost

ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 79, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu:

sídl. Svobody 1/1 – 8/29

ve volebním okrsku č. 21 
je volební místnost

ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 79, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu:

sídl. Svobody 12/38 – 15/52 , 16/53,   
1 8 / 6 2 
– 20/74
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ve volebním okrsku č. 22 
je volební místnost

ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 79, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu:

Anenská
Anglická
Belgická
sídl. Svobody 9/30 – 9/33
10/34 – 11/37, 17/54 – 17/61
21/75 – 24/79
U sv. Anny

ve volebním okrsku č. 23 
je volební místnost

ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody  79, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu:

Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J.V. Myslbeka 17,19,21
Norská
Švýcarská

ve volebním okrsku č. 24 
je volební místnost

ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 79, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu:

Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí

ve volebním okrsku č. 25 
je volební místnost

MŠ Krasice, Moravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Krasická 10,12,43,45,55,57,59,61
Moravská

ve volebním okrsku č. 26 
je volební místnost

ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 79, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu:

Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická – RD + 41,47, 49, 51, 53,
Vasila Škracha
Vícovská
V polích

ve volebním okrsku č. 27 
je volební místnost

ZŠ Dr. Horáka 24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní 199 – 215
Pod Záhořím
Raisova
Určická

ve volebním okrsku č. 28 
je volební místnost

ZŠ Dr. Horáka 24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Bulharská
Dr. Horáka
Okružní 189 – 197a
Rumunská
Stanislava Manharda 1 – 23
Waitova

ve volebním okrsku č. 29 
je volební místnost

RG a ZŠ Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Družstevní 1 – 9
Krokova
Poděbradovo nám.
Stanislava Manharda 24 – 39
Vodní
Žeranovská

ve volebním okrsku č. 30 
je volební místnost

ZŠ Dr. Horáka 24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Družstevní 11 – 17
Mozartova
Okružní 169 – 183

ve volebním okrsku č. 31 
je volební místnost

RG a ZŠ Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Brněnská
Tetín

ve volebním okrsku č. 32 
je volební místnost

RG a ZŠ Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Dobrovského
Libušinka 4 – 14
Tylova 18 – 28

ve volebním okrsku č. 33 
je volební místnost

RG a ZŠ Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Balbínova
Kazín
Pešinova
Tylova 32 – 85

ve volebním okrsku č. 34 
je volební místnost

RG a ZŠ Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Dolní 2 – 115
Kojetínská
Mojmírova
Okružní 105 – 131
U Spalovny 

ve volebním okrsku č. 35 
je volební místnost

MŠ Dvořákova 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Dolní 26 – 36
Dvořákova – sudá čísla
Letecká
Okružní 57 – 73, 
Šárka 44 – 62

ve volebním okrsku č. 36 
je volební místnost

MŠ Dvořákova 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Dvořákova 1,3
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní 89 – 97, 2 –10,
Puškinova
Šárka 1 – 23

ve volebním okrsku č. 37 
je volební místnost

RG a ZŠ Studentská 2, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Lidická
Okružní 75 – 85
Spitznerova
Studentská
Šárka 24 – 42

ve volebním okrsku č. 38 
je volební místnost

MŠ Krasice, Moravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Elišky Krásnohorské
Foersterova 1-7
Gabriely Preissové
Hloučelní
Josefa Lady
J.V. Myslbeka – rodinné domy
Kosířská
Luční
Na Brachlavě
Na okraji
Na vyhlídce
nám. J.V. Sládka
Plumlovská 140 až do konce
Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
Zahradní
Západní
Zlechovská

ve volebním okrsku č. 39 
je volební místnost

Dům služeb, Vrahovická 83, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Josefa Hory
Kpt. Nálepky
Marie Majerové
Smetanova
Vrahovická 46 – 168
Zátiší
Zikmunda Wintra

ve volebním okrsku č. 40 
je volební místnost

Dům služeb, Vrahovická 83, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Bohuslava Martinů
Josefa Suka
Kubelíkova
Marie Pujmanové
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
Průmyslová
sídl. Svornosti
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka
Za drahou

ve volebním okrsku č. 41 
je volební místnost

Klubovna Čs. arm. sboru 72, Prostějov
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Čechůvky
Čs. arm. sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jano Köhlera
Jaselská
Karolíny Světlé
Kyjevská
Majakovského
Mikoláše Alše
Petra Jilemnického
Prešovská
Sokolovská
Trpínky

U cihelny
Vrahovická do konce

ve volebním okrsku č. 42 
je volební místnost

Klubovna, Čechovická 68 (bývalá budova 
MNV)

Prostějov - Čechovice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova 8,9,31 – 41
Habrová
Jabloňová
Ječná
K rybníku
Lipová
Luční
Na blatech 1-24, 26-46
Ovesná
Ovocná
Průchodní
Slunečná
5. května 1 – 8, 10 – 30 sudá
V zahradách
Višňová
Žitná 1 – 12

ve volebním okrsku č. 43 
je volební místnost

ZD Moravan Domamyslice, Domamyslická 
126

Prostějov - Domamyslice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Akátová
Borová
Domamyslická
Družební
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Karafiátová
Kaštanová
Lísková
Na blatech 25 – 61 lichá
Na splávku
Olšová
Pod vinohrádkem
Růžová
Šeříková
Šípková
5. května 9 – 19 lichá
     32 – 56 sudá
V loučkách
Vrbová
Za humny
Žitná 14 – 22

ve volebním okrsku č. 44 
je volební místnost

Klubovna Žešov č. 39 (bývalá budova MNV)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu:
Žešov
ÚSP Martinákova 9
ÚSP Nerudova 70
ÚSP Lidická 86

Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými dok-
lady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. V 
den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

 V Prostějově dne 7. srpna 2008
 Ing. Jan Tesař v.r.
  starosta města 
 Prostějova
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Přípravné práce na projektové doku-

mentaci rekonstrukce komunikací a par-

kovišť na Sídlišti Svobody byly zahájeny 

již v roce 2007. Projekční práce provedla 

fi rma STAVTES s.r.o., která ve výběro-

vým řízením předložila nejvýhodněj-

ší nabídku. Projektová dokumentace 

musela sloučit protichůdné požadavky 

na zabezpečení dostatečného počtu par-

kovacích ploch s vybudováním a zabez-

pečením bezproblémového přístupu k 

zásahovým plochám pro případ požáru. 

Po vyřešení dalších rozporů, bylo na rea-

lizaci akce vydáno územní rozhodnutí a 

stavební rozhodnutí.

Firmou RTS, a.s. byla zajištěna sou-

těž na dodavatele celého díla, ve které s 

cenově nejvýhodnější nabídkou zvítězila 

fi rma ALPINE stavební společnost CZ, 

s.r.o. z Valašského Meziříčí. Původní 

nabízená cena přibližně 10,7 mil Kč se v 

průběhu výstavby zvýšila z důvodu více-

prací na veřejném osvětlení, chodnících a 

zpevněných plochách o necelý 1 mil Kč.

Celou stavbu dozoroval od počátku 

projekčních pracích až po dokončení díla 

Ing. Radek Zacpal, který sledoval kvalitu 

prováděných prací a dodržení časového 

harmonogramu předloženého při výbě-

rovém řízení.

Samotná realizace stavby byla zaháje-

na v listopadu 2007 provedením nutných 

přípravných prácí. Z důvodu špatných 

klimatických podmínek musely být prá-

ce přerušeny a pokračovalo se v nich od 

března roku 2008. V rámci výstavby bylo 

provedeno odstranění stávajících komu-

nikací a parkovišť. Odstraněny byly také 

původní sloupy veřejného osvětlení. Po 

provedení zátěžových zkoušek podloží 

se mohla zahájit výstavba nových komu-

nikací a parkovišť. Celkově bylo postave-

no 380m komunikací, 450m chodníků 

(částečně bylo provedeno předláždění 

stávajících a částečně provedena výstav-

ba nových chodníků), 83 parkovacích 

ploch, z toho 8 pro imobilní občany, 14 

ks nových stožárů pro veřejné osvětlení a 

200 m kanalizačního potrubí.

V současnosti chybí dokončit pou-

ze sadové úpravy, a to keřovou výsadbu 

podél parkovišť, osazením jedenácti kusů 

nových stromů a úpravou travnatých 

ploch. V posledním kroku budou osaze-

ny odpadkové koše a stojany na kola.

Ing. Antonín Zajíček, vedoucí 

Odboru rozvoje a investic Městského 

úřadu v Prostějově

Ing. Petr Brückner, 

vedoucí oddělení realizace

Široké veřejnosti i odborníkům ze 

stavebnictví budou v tento den zpří-

stupněny významné stavby a nejnovější 

díla k prohlídce s možností odborného 

výkladu a kvalifi kovaných odpovědí 

na dotazy.

Záštitu nad projektem pro podporu 

oboru stavebnictví převzal předseda 

Senátu Přemysl Sobotka. Den stavitelství 

a architektury pořádá SIA-Rada výstav-

by, která sdružuje nevládní organizace 

ve stavebnictví.

Ve spolupráci se statutárním městem 

Olomouc, Krajským úřadem Olomouc-

kého kraje, fi rmami, institucemi a ško-

lami, je zajištěna možnost prohlídky v něk-

terých stavbách Olomouckého kraje (jejich 

kompletní seznam naleznete na městském 

webu www.mestopv.cz).

Srdečně zveme nejširší veřej-

nost, odborníky, mladou generaci 

a jejich rodiče, aby navštívili díla 

architektů, projektantů a stavařů 

nejrůznějších profesí.

Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odbo-

ru rozvoje a investic 

Městského úřadu v Prostějově,

Bc. Kamil Janeček, vedoucí oddělení 

rozvoje a investičních záměrů

Den stavitelství a architektury proběhne v sobotu 18. října 2008 
Den otevřených dveří pro veřejnost na stavbách a ve školách v ČR - 2. ročník

Rekonstrukce komunikací a parkovišť Rekonstrukce komunikací a parkovišť 
na sídlišti Svobodyna sídlišti Svobody

Den otevřených dveří 18.října 2008 – stavby ve městě Prostějov:

 Název instituce Adresa místa 
otevřených dveří

Čas otevřených dveří Kontaktní osoba

PROSTAS, s.r.o., 
Prostějovská 
stavební 
společnost

Rekonstrukce reálné-
ho  gymnázia a základ-
ní školy, Studentská 4/2 
Prostějov

 9.00 - 14.00 hod.  Ing. Josef Petržela 
602 750 897

Střední odborné učiliště   
stavební Prostějov

Komenského 4
-teoretická výuka 
U Spalovny 6
-dílny Prostějov

 8.00 - 14.00  hod. Jiří Komínek  
605 426 562   
Mgr.Alena Nováková   
739 515 141

Střední odborná škola    průmyslová 
a Střední    odborné učiliště   
strojírenské Prostějov

Lidická 4, 
Prostějov

9.00 - 12.00   hod.   Ing. Petr Čížek, ředitel

Před rekonstrukcí. Po rekonstrukci.

30. září 200830. září 20081212



Den pro Izrael pořádá již tradičně Sbor Cír-

kve bratrské v Prostějově ve spolupráci s

českou pobočkou mezinárodní organizace

ICEJ (International Christian Embassy Jeru-

salem). Součástí akce bývají přednášky

popř. filmové projekce na téma Izrael a Ži-

dé, program zpestřují izraelské tance v po-

dání taneční skupiny Rut.

Proč Den pro Izrael?

Historie města Prostějov je úzce spjata s

dnes již zaniklou početnou židovskou

komunitou. Naším cílem je připomenout

tuto historii a také informovat o současném

státu Izrael. Rovněž považujeme za důležité

seznamovat veřejnost s událostmi holocaus-

tu a varovat před důsledky antisemitských

tendencí.

Co nabídne Den pro Izrael v letošním

roce?

Za účasti představitelů města Prostějov

proběhne beseda s velvyslancem státu Izra-

el.

PhDr. Marie Dokoupilová připomene pro-

stějovské „zmizelé sousedy“.

Taneční skupina Rut předvede ukázku

židovské svatby.

Ke zhlédnutí budou výstavy s tématem Židé

a Izrael a také nabídka návštěv Izraele.

Na otázky odpovídala jedna z pořadatelek
Alžběta Šafrová

L. ŠIMÁNEK PŘEDSTAVÍ
HAVAJSKÉ OSTROVY
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APLAUS 2008: PŘÍJEMNÁ OCHUTNÁVKA ŠPIČKOVÉ DIVADELNÍ TVORBY

DEN PRO IZRAEL 
V PROSTĚJOVĚ

Bolek Polívka, Milan Lasica, Emília

Vášáryová, Juraj Kukura či Jiří Štěp-

nička. To jsou jen některá jména herec-

kých hvězd, jež ozdobí první divadelní

přehlídku, která se pod názvem Aplaus

2008 uskuteční v říjnu v Městském diva-

dle v Prostějově. Pořadatelé z marketin-

kové společnosti TK PLUS a Městského

divadla v Prostějově pozvali na Hanou

brněnské Divadlo Bolka Polívky s brati-

slavským  Štúdiem L+S s inscenací Gar-

derobiér, bratislavské Divadlo Aréna,

které ve spolupráci s Činoherním klu-

bem Praha nastudovalo představení

Koza alebo Kto je Sylvia a pražské Diva-

dlo Rokoko, jež uvede hru Libertin.

Aplaus není první spoluprací prostějovské-

ho divadla a významné české marketin-

kové společnosti orientované zejména na

sport. „Záměr uspořádat společně malou

přehlídku se zrodil zhruba uprostřed loň-

ských celoročních oslav stého výročí

Národního domu, které byly rovněž naším

společným dílem,“ uvedl jednatel TK

PLUS Miroslav Černošek  a dodal: „Tato

přehlídka nechce  konkurovat četným diva-

delním festivalům, které se v Česku konají.

Přejeme si, aby to byla taková příjemná

a kvalitní ochutnávka divadelní tvorby

z hlavních měst Čech, Moravy a Sloven-

ska, tedy z Prahy, Brna a Bratislavy.“ 

Získat uvedené inscenace pro vystoupení v

Prostějově nebylo snadné. „Jsou to předsta-

vení předních divadel s renomovanými

umělci, jejichž kalendáře jsou přeplněné

termíny vystoupení doma i v zahraničí. Na

tom, aby se v poměrně krátkém časovém

období vystřídali v našem divadle, jsme

intenzívně pracovali déle než rok,“ řekla

ředitelka Městského divadla v Prostějově

Alena Spurná. „Byly to dost tvrdé oříšky.

Dovolím si jen jednu ilustraci. K vytvoření

role v  komedii Libertin v Rokoku se herec

Národního divadla Jiří Štěpnička po

dlouhém přemlouvání uvolil jen s podmín-

kou, že v žádném případě nebude jezdit na

zájezdy,“ nastínila Spurná a dodala: „Při

osobním jednání se pan Štěpnička rozhodl

pro jedinou výjimku a tou je právě Prostě-

jov.“

O tom, který ze tří souborů sklidí v Prostě-

jově největší aplaus, rozhodnou podle

Spurné diváci: „Spokojenost, případně

nadšení ze zhlédnutého představení mohou

lidé vyjádřit tím, že do hlasovacího zaříze-

ní vhodí lístek, který dostanou při příchodu

do divadla.“ Jednatel TK PLUS Černošek

prozradil, že žádné divadlo nebude odjíždět

z Prostějova s prázdnou: „Odstupňovaná

finanční odměna čeká na všechny soubo-

ry.“ Návštěvu prostějovské stagiony jim

bude připomínat také pamětní list z dílny

předního českého grafika, malíře a sochaře

Borise Jirků, který je rovněž autorem loga,

plakátu a pozvánky.

Aplaus potěší také mladé aktivní vyznava-

če Thálie. „Část výtěžku ze vstupného

chceme věnovat prostějovskému student-

skému divadlu Point při Gymnáziu Jiřího

Wolkera. Je to soubor, který již dokázal, že

si zaslouží podporu,“ uvedl Černošek. 

-eze-
Více informací na straně 16

Leoš Šimánek uvede v Prostějově vel-

koplošnou panoramatickou live-dia-

show se sedmi projektory: HAVAJSKÉ

OSTROVY - Letní a zimní putování za

přírodními divy Tichomoří.

Leoš Šimánek s manželkou, synem a dce-

rou procestovali všech šest hlavních ostro-

vů, a to nejen v létě, ale také v zimě. Havaj

poznali jako jen málokdo.

Pěšky, na koních, horských kolech a kaja-

cích se dostali do nejodlehlejších míst

souostroví.

Po čtyři měsíce si Leoš Šimánek znovu a

znovu ověřoval tvrzení, že Havajské

ostrovy jsou přírodním unikátem, který

nemá na světě obdoby.

Novou live-diashow doplňuje vydání stej-

nojmenné fotografické knihy.

Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v

Chocni ve východních Čechách. Víc než

polovinu svého života strávil cestováním

a na expedicích nebo žil v Německu a

Kanadě, kde je také státním příslušníkem.

Nyní, po letech, bydlí opět ve své vlasti na

severovýchodě Čech, odkud vyráží s

manželkou, synem a dcerou za přírodními

krásami naší planety. “Do Prostějova se

velmi rád vracím, moje letošní diashow

bude jubilejní, vystoupím tady již pode-

sáté,” uvedl cestovatel.

Více informací: www.leossimanek.cz

PROSTĚJOV 

- středa 15. října v 19.00 hod, 

Společenský dům, Komenského 6.

Předprodej: Společenský dům, 

Komenského 6, tel.: 582 333 003;

Informační služba MěÚ, 

nám. T. G. M. 12-14, tel.: 582 329 722.
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STŘEDA 1. ŘÍJNA

17.30 Děti noci   

České filmové drama. Noci všední i nevšední  na pra-

žském předměstí… Ceny za herecký výkon v hlavní

roli pro oba představitele na MFF Karlovy Vary.

V hl. rolích M. Issová,  J. Mádl, J. Dolanský, K. Nová-

ková aj., režie M. Pavlátová, 80 min,  premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný     

20.00 Funny Games     

Americký thriller. Chcete se vsadit, že v devět ráno

budete mrtví? V hl. rolích N.Wattsová, T. Roth, M.

Pitt  režie: Michael Haneke, 111 min, české titulky,

premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

ČTVRTEK 2. ŘÍJNA

17.30 Hellboy II: Zlatá armáda  

Americký akční film. Zachránit svět je pekelná

dřina…V hl. rolích R. Perlman, S. Blairová, D. jones

aj. režie: Guillermo Del Toro, 120 min, české titulky ,

premiéra, mládeži od 12 let přístupný   

20.00 Temný rytíř

Americký akční film. Vítejte ve světě bez pravidel…

V hl. rolích  Ch. Bale, M. Caine,   H. Ledger, G.

Oldman. Režie: Christopher Nolan, 152 min, české

titulky, ŠUP, repríza,  mládeži do 12 let nevhodný

PÁTEK 3. ŘÍJNA

17.30      Hellboy II: Zlatá armáda

20.00 Temný rytíř 

SOBOTA 4. ŘÍJNA

17.30      Hellboy II: Zlatá armáda

20.00 Temný rytíř 

NEDĚLE 5. ŘÍJNA

17.30      Hellboy II: Zlatá armáda

20.00 Temný rytíř 

PONDĚLÍ 6. ŘÍJNA

14.00  Bijásek - Horton 

- USA 2008, 85 min  

17.30      Hellboy II: 

Zlatá armáda 

20.00 Bathory   

Koprodukční historický thriller. Vzkříšení čachtické

legendy…V hl. rolích A. Frielová, V. Regan, H-

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

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

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

mládeži do 15 let nepřístupný 

ÚTERÝ 7. ŘÍJNA

17.30 Hellboy II: Zlatá armáda 

20.00 Bathory 

STŘEDA 8. ŘÍJNA

17.30 Hellboy II: Zlatá armáda    

20.00 Bathory  

ČTVRTEK 9. ŘÍJNA

17.30 Cesta do středu Země

Americký dobrodružný film. Stejná planeta, jiný svět.

V hl. roli B. Fraser režie: Eric Brevig, 95 min české

titulky,  premiéra,  mládeži do 12 let nevhodný

20.00 Zohan: Krycí jméno 

Kadeřník 

Americká akční komedie. Nezahrávejte si se svým kadeř-

níkem! V hl. roli A. Sander,  režie: Denis Dugan, 113 min

české titulky, premiéra, mládeži od 12 let přístupný 

PÁTEK 10. ŘÍJNA

17.30 Cesta do středu Země 

20.00 Zohan: Krycí jméno Kadeřník 

SOBOTA 11. ŘÍJNA

17.30 Zohan: Krycí jméno Kadeřník

20.00 Cesta do středu Země 

NEDĚLE 12. ŘÍJNA

17.30 Zohan: Krycí jméno Kadeřník

20.00 Cesta do středu Země 

PONDĚLÍ 13. ŘÍJNA

17.30 Seznamte se 

s Davem 

Americký rodinný film. Jeho vnitřní svět je nesmírně

bohatý! V hl. rolích  E. Murphy. Režie: Brian Robbins,

91 min,  český dabing, premiéra, mládeži přístupný! 

20.00 12 

Ruské filmové drama. Spravedlnost bez moci je bez-

branná. Nejnovější filmy Nikity Michalkova!!!

Režie: Nikita Michalkov, 160 min,  české titulky, pre-

miéra, mládeži od 12 let přístupný!   

ÚTERÝ 14. ŘÍJNA

17.30 Seznamte se s Davem

20.00 Občan Pes

Thajsko 2004, 100 min, režie:Wisit Sasanatieg

STŘEDA 15. ŘÍJNA

17.30 Seznamte se s Davem  

20.00 12

ČTVRTEK 16. ŘÍJNA

17.30 Star Wars: Klonové války  

Americký sci-fi animovaný film. Hvězdné války, jak jste

je dosud neviděli! Režie: Dave Filoni.   

20.00 Mamma Mia!  

Americký filmový muzikál. Hity skupiny ABBA ve

filmu! V hl. rolích  M. Streepová, P. Brosnan, C. Firth,

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

české titulky, repríza, ŠUP, mládeži přístupný 

PÁTEK 17. ŘÍJNA

17.30 Star Wars: Klonové války

20.00 Mamma Mia ! 

22.15  Mamma Mia! 

SOBOTA 18. ŘÍJNA

17.30 Star Wars: Klonové války  

20.00 Mamma Mia !     

22.15       Mamma Mia ! 

NEDĚLE 19. ŘÍJNA

17.30 Mamma Mia !    

20.00 Star Wars: 

Klonové války 

PONDĚLÍ 20. ŘÍJNA

14.00  Speed Racer  

USA 2007, 90 min, režie Zach Helm

17.30 Absurdistán   

Německá komedie. Když je kapání kohoutku důleži-

tější než výtrysk lásky….režie: Veit Helmer, 88 min,

české titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný 

20.00 Mamma Mia!  

ÚTERÝ 21. ŘÍJNA

17.30 Absurdistán    

20.00 Mamma Mia! 

STŘEDA 22. ŘÍJNA

17.30 Absurdistán    

20.00 Mamma Mia! 

ČTVRTEK 23. ŘÍJNA

17.30 Nestyda

Česká komedie podle bestselleru M. Viewegha s Jiřím

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

Babčáková, P. Liška... Režie: Jan Hřebejk, 88 min,  premiéra

20.00 Nestyda                                                               

PÁTEK 24. ŘÍJNA

17.30 Nestyda                                   

20.00 Nestyda 

22.15 Nestyda

SOBOTA 25. ŘÍJNA

17.30 Nestyda                                   

20.00 Nestyda 

22.15 Nestyda                                                         

NEDĚLE 26. ŘÍJNA

17.30 Nestyda                                   

20.00 Nestyda  

PONDĚLÍ 27. ŘÍJNA

17.30 Nestyda                                                   

20.00 Nestyda 

ÚTERÝ 28. ŘÍJNA

17.30 Nestyda                                                                   

20.00 USA versus John   

Lennon   

USA 2006, 96 min, režie: D. Leaf a J. Scheinfeld  

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

BIO KORUNA
BIO KORUNA

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

ART FILM

ART FILM

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

STŘEDA 1. ŘÍJNA

15.00 Venkovský učitel    

ČR/Fr/Něm.  2008, 118 min, režie: Bohdan Sláma

SOBOTA 4. ŘÍJNA

Nehrajeme!

NEDĚLE 5. ŘÍJNA

17.30 Once   

Irský hudební melodram. “Film Once mi dal inspiraci

na celý rok dopředu" Steven  Spielberg, USA Today.

V hl. rolích Markéta Irglová a Glenn Hansard, režie:

John Carney, 86 min, české titulky,  repríza, mládeži

od 12 let  přístupný     

20.00  Once                         

SOBOTA 11. ŘÍJNA

17.30     Indiana Jones a Království                                

Křišťálové lebky 

Americký výpravný velkofilm. Devatenáct let dlouhé

čekání skončilo!!! V hl. rolích  H. Ford, K.

Blanchettová, S. LaBeouf, režie Steven Spielberg, 123

min, české titulky, ŠUP, repríza,  mládeži přístupný

20.00       Indiana Jones

a Království Křišťálové lebky   

NEDĚLE 12. ŘÍJNA

17.30 Indiana Jones 

a Království Křišťálové lebky    

20.00      Indiana Jones 

a Království Křišťálové lebky 

STŘEDA 15. ŘÍJNA

15.00 Pokání   

GB 2007, 123 min, režie: Joe Wright

SOBOTA 18. ŘÍJNA

17.00 Bathory  

- koprodukční historický thriller. Vzkříšení čachtické

legendy…V hl. rolích A. Frielová, , V. Regan, H.

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

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

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

ži do 15 let nepřístupný  

20.00    Bathory  

NEDĚLE 19. ŘÍJNA

17.00 Bathory  

20.00   Bathory

SOBOTA 25. ŘÍJNA

20.00  Mumie: Hrob Dračího císaře   

Americký dobrodružný film. Zlo se právě probudi-

lo… V hl. rolích B. Fraser, Jet-Lio, Maria Bellová

režie: Rob Cohen, 152 min, české titulky,  repríza,

ŠUP,  mládeži přístupný

NEDĚLE 26. ŘÍJNA

17.00 Mumie: Hrob Dračího císaře

20.00    Mumie: Hrob Dračího císaře

STŘEDA 29. ŘÍJNA

15.00 Bio Senior - Občan Havel    

ČR 2007 , 119 min, režie: Pavel Koutecký + Miroslav Janek 

17.30 Občan Havel

SOBOTA 1. LISTOPADU

17.30    Kung Fu Panda 

Americká animovaná rodinná komedie. Připravte se na

něco pandastického….Nový hrdina od tvůrců filmu

Shrek!! Trhák roku! Režie:  M. Osborne + J. Stevenson,

92 min, český dabing, repríza, mládeži přístupný

20.00     Konečně spolu

Americká tragikomedie. Chtěla dítě, má ho mít! V hl.

rolích  H. Huntová,  C. Firth, M. Broderick, B.

Middlerová, režie: Helen Huntová, 100 min,  české

titulky, premiéra, mládeži přístupný  

STŘEDA 29. ŘÍJNA

17.30 Nestyda                                   

20.00 Nestyda  

ČTVRTEK 30. ŘÍJNA

17.30 Kozí příběh

- Pověsti staré Prahy 

Staré pražské legendy v prvním českém 3D animo-

vaném filmu. Výtvarník a režie: Jan Tománek, 80 min,

premiéra, ŠUP, mládeži přístupný     

20.00 Disaster Movie

Americká bláznivá komedie. Něco jako Scary

Movie?! Vítejte v šíleném světě…Režie: J. Fridberg a

A. Seltzer, 90min, české titulky, premiéra, mládeži pří-

stupný      

PÁTEK 31. ŘÍJNA

15.30 Kozí příběh

17.30 Kozí příběh

20.00 Disaster Movie

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

STŘEDA 1. ŘÍJNA

18.00 Kung Fu Panda 

- Animovaný film. V líhni animovaných talentů studia

DreamWorks se zrodil nový hrdina, který dokáže skvě-

le konkurovat jeho dosavadnímu tahounovi Shrekovi.

Zatímco zelený zlobr se konečně usadil, na scénu

nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně neši-

kovný pandí chlapík jménem Po. Ten musí v akcí a vti-

pem nabitém příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, během

níž se z uťápnutého prodavače nudlových polévek

stane legendární Dračí bojovník. USA, 2008, 88 min.

STŘEDA 8. ŘÍJNA

13.00 O PRINCEZNĚ JASNĚNCE 

A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI 

Pohádka o mladém ševcovském tovaryšovi Jírovi,

který si vyrobil z jemné kůže křídla, s jejichž pomocí

vysvobodil z věže královského hradu princeznu

Jasněnku, kam ji zavřel její otec v marné snaze zabrá-

nit věštbě zlé čarodějnice, a posléze ji vymanil i z

moci samotné čarodějnice a její dcery Černavy. Čes-

koslovensko 1987, Délka 87 min.

PÁTEK 10. ŘÍJNA

20.00 Letopisy Narnie: Princ Kaspian 

- Fantasy. Hrdiny Prince Kaspiana jsou opět sourozen-

ci Pevensieovi - Peter, Zuzana, Edmund a Lucie.

Mladé hrdiny čeká dlouhá a nelítostná bitva, ve které

musí osvědčit nejen odvahu, ale i soudržnost. Velká

Británie/USA, 2008, 147 min.

STŘEDA 22. ŘÍJNA

13.00 DÍVKA NA KOŠTĚTI 

Václav Vorlíček, Miloš Macourek a Hermína

Franková jsou autory komedie Dívka na koštěti o

mladé čarodějnici, která dala přednost životu mezi

lidmi před výsadami nadpřirozených bytostí. Příběh o

Saxaně, jak se začínající čarodějnice jmenuje, není jen

návratem do světa pohádek, dětských snů a fantazie,

ale především konfrontací se světem konkrétním a

reálným. Saxana, která uteče z pohádkové říše a

seznámí se s dobrem i zlem skutečného lidského

světa, se nakonec přece jen rozhodne mezi lidmi zůs-

tat, protože zde našla něco víc, než jí mohly poskyt-

nout čarodějnické síly, totiž opravdový lidský

cit...Československo 1971. Délka 76 min.

20.00 Mumie: Hrob Dračího císaře

- Akční film. Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale

opustila vyhřáté písečné duny a společně s olympioni-

ky se vynořila v Číně. O to strašlivější by měla být.

USA/Kanada/Německo, 2008, 112 min.

PÁTEK 24. ŘÍJNA

20.00 Mamma Mia!

Velká Británie/USA, 2008, 110 min.

STŘEDA 29. ŘÍJNA

20.00 Máj 

Filmový projekt s názvem "Máj" režiséra a kamera-

mana F. A. Brabce je koncipován jako celovečerní

hraný film pro celou rodinu. Tento projekt v mnoha

ohledech navazuje na film "Kytice". Podobně jako

Kytice je i připravovaný projekt "Máj" především

odvážným autorsko-režisérským nápadem. I když tuto

látku zná každý ze školních lavic, dosud nikdo se ji

neodvážil zpracovat filmově. Již po přečtení scénáře je

jednoznačné, že kameraman a režisér F. A. Brabec toto

dílo ztvární okouzlenýma očima třetího tisíciletí a

znovu dokáže, že i na klasika se dá masově chodit do

kina. Česko, 2008,80 min.

BIO SENIOR

BIO SENIOR
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Joshovi je dvanáct a je vášnivým astro-

nomem amatérem. Jednoho večera na

nebi objeví rychle se přibližující malý

meteorit, který nakonec skončí v jeho

akváriu mezi rybičkami. To Josh ještě

ale netuší, že tohle je jen začátek. Za

několik dní totiž na Zemi přistává ves-

mírná raketa s mimozemskou posád-

kou, která má pomocí onoho meteoritu

odčerpat všechnu pozemskou vodu, aby

zachránila svojí planetu. Raketa vypadá

z venku jako obyčejný pozemšťan

(Eddie Murphy), ale ve skutečnosti je to

ta nejdokonalejší mimozemská loď,

jakou kdy svět spatřil. Její posádku

tvoří stovka mrňavých astronautů a

jeden stejně mrňavý kapitán Dave

(Eddie Murphy). 

Eddie Murphy se filmem Seznamte se s

Davem vrací na pole dětského a

rodinného filmu. Celý příběh se točí

kolem jeho vztahu s malým Joshem a

situací, které mohou nepřipraveného

mimozemšťana na naší planetě zasko-

čit.

Ve filmu Zohan: Krycí jméno Kadeřník,

komedii od scénáristů Adama Sandlera,

Roberta Smigela a Judda Apatowa

(Zbouchnutá), se Adam Sandler předsta-

vuje v roli Zohana, špičkového izraelské-

ho bojovníka proti terorismu, který před-

stírá vlastní smrt, aby si mohl splnit sen:

stát se kadeřníkem v New Yorku. Ačkoliv

chce na svůj život, zasvěcený boji s tero-

rismem, zapomenout, brzy zjišťuje, že

uniknout vlastnímu osudu není tak

snadné, jak si myslel. Jeho staří i noví

nepřátelé se ale brzy dozvědí jednu zásad-

ní věc: s kadeřníky si není radno zahrávat. 

Nápad na stvoření Zohana, drsného izra-

elského vojáka, který se vzdá boje s tero-

rismem, aby si mohl splnit sen stát se

kadeřníkem, dostal Adam Sandler už před

mnoha lety, a okamžitě mu bylo jasné, jak

by měl postupovat při psaní scénáře. 

Zohan pro ně byl po scénáristické stránce

velice povědomý. "O Izraelcích jsem psal

už v době Saturday Night Live," říká

Smigel, který pro tento pořad řadu let psal

skeče. "A kupodivu první skeč, ve kterém

si Adam zahrál, byl právě o Izraelcích."

Zohan je pro Sandlera také návratem ke

kořenům - hraje tu exotickou, bláznivou a

mnohorozměrnou postavu, právě tako-

vou, jaké hrával během svých začátků v

SNL a ve filmech. 

ZOHAN, KRYCÍ JMÉNO KADEØNÍK režie: Dennis Dugan

Inspirací pro vznik třetího celovečerního

filmu Veita Helmera byla novinová

zpráva o turecké obci, kde se ženy vzbou-

řily proti mužům, kteří nebyli schopni

opravit místní vodovod. Odepřely jim

sex, dokud nezajistili normální chod

domácností. Groteskně laděné podoben-

ství o „válce pohlaví“ se odehrává v malé

vesnici Absurdistán uprostřed pouště

někde mezi Evropou a Asií. Velkou potíží

pro vesnici je nedostatek vody. Mnohem

větším problémem je však lenost mužů,

kteří pro zlepšení situace odmítají byť jen

hnout prstem. Mužská lhostejnost ve vsi

vyvolá sexuální stávku, která se postupně

mění v téměř válečný konflikt mezi muži

a ženami a rozdělí vesnici ostnatým

drátem.

A uprostřed tohoto se odehrává tragiko-

mický příběh chlapce Těmelka a dívky

Aji, kteří by rádi prožili svou první

milostnou noc. A aby to neměli jedno-

duché, jejich „poprvé“ se musí odehrát v

určitém postavení hvězd, které určila

Ajina babička jako ideální. A aby toho

nebylo málo, musí se nejprve společně

vykoupat ... Z vodovodního kohoutku

však nevyteče ani kapka vody. Aja tvrdo-

hlavě trvá na tom, aby Těmelko problém

vyřešil a ten se musí rychle rozhoupat k

činu, aby nepropásl příznivou konstelaci

hvězdné oblohy.

ABSURDISTÁN  režie: Veit Helmer

Nikita Michalkov se v soudním dramatu

12 inspiroval americkými Dvanácti roz-

hněvanými muži, dění ovšem přenesl do

ruských reálií. Vyzdvihl zkázonosný

dopad čečenského konfliktu, dotkl se

averze vůèi „neruské“ populaci, ať již se

jedná o Židy nebo kavkazské národnosti.

Soustředil se na mentalitu společnosti,

ovlivněné rozpadem velmocenského

postavení a ztrátou dosavadní prestiže. V

dvanáctičlenné porotě (je ovšem otázka,

zda v ruském soudnictví funguje porotní

systém) se zde sešli podnikatelé i outsi-

deři, absolventi zahraničních univerzit i

lidé dosud spjatí s ruskou minulostí a

jejími předsudky. Mají rozhodnout o

vině či nevině osiřelého čečenského mla-

díka obžalovaného z vraždy svého

pěstouna, ruského důstojníka.

Michalkov se filmem kriticky vyjadřuje

ke komunistické minulosti, kterou zoso-

bňuje prostředí zanedbané tělocvičny (na

rozdíl od současné školní budovy, kterou

financoval jeden z porotců). Minulost se

citelně podepsala na smýšlení lidí, proto

Michalkov hájí právo na svobodnou pre-

zentaci názorů, která již nemůže zavdat

důvod k jakémukoli pronásledování.

Převažují však proklamativní sdělení

typu zda se setrvat v bezpečí klece, nebo

vylétnout na svobodu, jakkoli nebezpeč-

nou a drsnou.

DVANÁCT          režie: Nikita Michalkov

Vizionářský vřdec Trevor Anderson

(Brendan Fraser), jeho synovec Sean

(Josh Hutcherson) a jejich krásná místní

průvodkyně Hannah (Anita Briem) v

průběhu vědecké výpravy na Islandu

nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je

jediným možným únikem pronikat

hlouběji a hlouběji do hlubin Země.

Během cesty světem, který lidský zrak

nikdy předtím nespatřil, se trojice setká

tváři v tvář se surrealistickými a nepřed-

stavitelnými postavami, včetně obrov-

ských létajících piraní, světélkujících

ptáků a hrozivých dinosaurů z dob dávno

minulých. Členové skupiny brzy zjistí, že

kolem nich narůstá sopečná aktivita a že

musejí nalézt cestu zpět na Zemi dříve,

než bude pozdě.

Film „Cesta do středu Zemì“ představuje

dobrodružně epický film plný spektaku-

lárních realistických prostředí a revolu-

čních nových filmařských technik, který

diváka vtáhne přímo do jádra cesty našich
hrdinů a nabídne jim divokou jízdu.

CESTA DO STØEDU ZEMÌ režie:Eric Brevig 

Stydlivý vesnický kluk Pod se vydá do

Bangkoku, rozhodnutý prorazit ve

velkém městě. Najít tady zaměstnání

není tak těžké: brzy začne pracovat v

rybí konzervárně na lince na zpracování

sardinek. Nešťastnou náhodou tu však

přijde o prst. Začne se potloukat po

městě ve snaze najít plechovku, v níž by

mohl jeho uříznutý prst být. To je ovšem

pouze začátek surrealistické pohádky

plné absurdního humoru a vizuální virtu-

ozity. Bohaté používání digitálních triků

proměňuje šedivý Bangkok v město jas-

ných, téměř kýčovitých barev a podiv-

ných prostředí. Film vychází z knížky,

kterou napsala režisérova manželka

Koynuch (a kterou on pak ilustroval),

přičemž nebere sám sebe příliš vážně a

obsahuje neobvykle vysokou dávku

sebeironie. Jako kdyby chtěl říct: Smějte

se mi! Přesto je ale zároveň dojemný,

originální a vtipný.

Jestliže příběh budeme vnímat jako roz-

tomilou hříčku na téma milostná kome-

die, formálně se jedná o mimořádně

vyspělé dílo. Pastelové barvy, které pro-

stupují napůl počítačově upraveným

obrazem současného Bangkoku, dodáva-

jí filmu nadreálnou atmosféru.

Právě promyšlená struktura příběhu s

mnoha dějovými epizodami a odbočka-

mi do minulosti postav nabídla režiséro-

vi velký prostor pro využití situační

komiky, elips ve vyprávění a dalších

atraktivních prostředků.

OBÈAN PES       režie: Wisit Sasanatieg

SEZNAMTE SE S DAVEM        režie: Brian Robbins



16

STŘEDA 1. ŘÍJNA

19.00 Charles Ludlam

ZÁHADNÁ IRMA

Divadlo Kalich Praha
Záhadná Irma je zdařilou parodií na hororové příbě-

hy se vším všudy, co k tomuto žánru patří. 

Naši dva přední komici Jana Paulová a Pavel

Zedníček ztvárňují hned sedm rolí najednou, jejich

pověstný herecký temperament si tedy náležitě při-

jde na své.  Hra se v USA stala velkým hitem a

posbírala řadu prestižních cen, Divadlo Kalich ji

uvádí v české premiéře. J. Paulová, Pavel Zedníček.

Režie: Petr Novotný. Konec představení asi ve 21

hodin, LM, skupina B, divadelní sál, vstupné 180,

190, 200 Kč

PONDĚLÍ 13. ŘÍJNA

19.00 Ronald Harwood

APLAUS 2008

GARDEROBIÉR

Divadlo Bolka Polívky Brno, 
Štúdio L+S Bratislava

Divadlo na divadle. Hlavní postavou je garderobiér

Norman, jenž už šestnáct let oddaně a s láskou, ale i

ironií sobě vlastní pečuje o svého pána - egoistické-

ho, ale na druhou stranu i milého a šarmantního

hlavního herce a principála, řečeného Sira. Děj se

odehrává v jednom válečném dni roku 1942, kdy se

divadelní ansámbl vedený téměř despotickým prin-

cipálem chystá na večerní představení Krále Leara,

garderobiér Norman žehlí košile, půvabná Irene

leští královskou korunu, vyčerpaný Sir je u konce

svých sil.Venku padají bomby, občas vypne proud…

B. Polívka, M. Lasica, E. Vášáryová, Z. Herfortová,

J. Čvančarová/L. Gádžiová, režie: Roman Polák

Konec představení asi v 21.30 hodin, divadelní sál.

vstupné 300, slevy 150 Kč, pořádá TK plus

ČTVRTEK 16. ŘÍJNA

19.00 Edward Albee

APLAUS 2008

KOZA ALEBO KTO

JE SYLVIA

Divadlo Aréna Bratislava, 
Činoherní klub Praha

Komedie o věcích vybočujících ze stereotypů, na

které jsme zvyklí. E. Albee: "V podstatě není možné

psát o ničem jiném než o životě, smrti, o lidech a

ostatních zvířatech. A tak píšu o životě, smrti, lidech

a ostatních zvířatech." Hrají: J. Kukura, E.

Vášáryová, A. Bárta, P. Šimun. Režie: Roman

Polák. Hra byla oceněná v Americe jako hra roku

2002.

Emília Vášáryová a Juraj Kukura získali za herecké

výkony v představení Koza alebo Kto je Sylvia cenu

slovenské divadelní kritiky DOSKY 2004. 

Konec představení asi v 21.20 hodin.

Vstupné 300, slevy 150 Kč, divadelní sál. 

Pořádá TK plus

SOBOTA 18. ŘÍJNA

14.00 Helena Štáchová,

Miki Kirschner

JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

Divadlo Spejbla a Hurvínka 
Praha

Emília Vášáryová a Juraj Kukura získali za herecké výkony v inscenaci Koza

aneb kdo je Sylvie cenu slovenské divadelní kritiky DOSKY 2003/2004

Nebýt Hurvínkova vynálezu, který usnadnil cesto-

vání, nebyl by se pan Spejbl ocitl na dvoře samotné-

ho sultána ve slovutné Konstantinopoli, nesetkal by

se tam s Al-bábou Kateřinou a určitě by nemusel s

ní i Máničkou prchat před jistou smrtí na létajícím

koberci. Přistání na sýrovém ostrově jim pak umo-

žnilo potkat potomka holandských sýrotvorců sirot-

ka van den Herma a věčně hladového Hurvínka.

Všichni společně se pak vydali v prastaré lodi na

širé moře. Idyla na vlnách však netrvala dlouho,

náhle je totiž spolkla nevybíravá velryba! Dlouho si

však v jejím břiše nepobyli. Mocné velrybí kýchnu-

tí je vystřelilo za dalším dobrodružstvím, tentokrát

dokonce až na Měsíc! Setkání s měsíčním králem,

nebezpečným Slunečníkem a rojem měsíčních včel

však už bylo i na tak zdatné cestovatele přespříliš. A

jak to s panem Spejblem, Hurvínkem, Máničkou a

bábinkou vlastně dopadlo???!! Prášil pan Spejbl,

nebo mluvil o svých dobrodružstvích pravdu?! A

proč mu nikdo nevěřil??!! A dá se vůbec cestovat na

míči???!!! Na to všechno vám dá odpověď nejno-

vější představení Divadla Spejbla a Hurvínka.

Konec představení asi v 15 hodin

Vstupné 120 Kč, pro děti a rodiče, divadelní sál

SOBOTA 18. ŘÍJNA

16.00 Helena Štáchová,

Miki Kirschner

JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

Divadlo Spejbla a Hurvínka 
Praha

Konec představení asi v 17 hodin. Vstupné 120 Kč,

pro děti a rodiče, divadelní sál

PÁTEK 24. ŘÍJNA

19.00 Eric-Emmanuel Schmitt

APLAUS 2008

LIBERTIN 

(S morálkou v úzkých)

Divadlo Rokoko Praha
Brilantní francouzská komedie o tom, jak vidí lásku,

vztahy, morálku a sex muži a jak ženy. 

Ani pro Denise Diderota není snadné napsat do

Encyklopedie heslo o morálce, když ho při tom

vyrušuje jedna žena za druhou…J. Štěpnička, M.

Peňázová, R. Fidlerová,  M. Zoubková, B.

Poláková, V. Chalupa, režie: Jana Kališová. Konec

představení asi v 21.20 hodin. Vstupné 300, slevy

150 Kč, divadelní sál. 

Pořádá TK plus

ČTVRTEK 30. ŘÍJNA

19.00 Axel Hellstenius

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Divadlo Kalich Praha
Hra vypráví naprosto výjimečný příběh dvou pacien-

tů, kteří se dostávají z ústavu do sociálního bytu, aby

se naučili žít v tak zvané normální společnosti. Je

jasné, že návrat do života se neobejde bez překážek,

o nichž my, "zdraví" lidé nemáme ani potuchy. 

V. Dlouhý, M. Dlouhý, V. Fridrich/R. Jašków, K.

Cibulková/P. Bartošová, režie: Ondřej Zajíc. Konec

představení asi ve 21. 30 hodin. LM, skupina A,

divadelní sál. Vstupné 190, 200, 210

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

PÁTEK 10. ŘÍJNA

19:00 PROMÍTÁNÍ KRÁTKÝCH 

FILMŮ ZE SOBOTÍNA 2008

prezentace sci-fi filmů z letního filmového

tábora

PÁTEK 17. ŘÍJNA

19.00 Strakonický dudák aneb 

O naplněném snu 

režie Aleš Procházka

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

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

Divadla Point

SOBOTA 25. ŘÍJNA

17.00 KŘIŽÁCI 2008

Zveme nejen všechny účinkující a spolupra-

covníky, ale všechny příznivce úspěšného

muzikálu Via Crucis - Křižáci (Prokop - Ondra

- Procházka - Peštuka)

Součástí programu bude i promítání záznamu

původního představení.

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov
ČTVRTEK 9. ŘÍJNA

19.30 Divadelní kavárna 
"Hodně smíchu a pár slz 

aneb Co život dal a vzal 

Betty MacDonaldové"

- životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky

se k nám znovu vrací prostřednictvím vzpomínek její

dlouholeté přítelkyně. Schopnost vidět všechny

události z lepší stránky a radovat se z maličkostí

vyplyne ze svěžího dialogu bezstarostného mládí a

moudré zralosti. Hrají: Carmen Mayerová a Tereza

Kostková. Vstupné: 120,- Kč

PONDĚLÍ 13. ŘÍJNA

9.00 a 10.15

NEBOJTE SE STRAŠIDEL 

Loutkoherecká skupina ČTV, Praha
- všem dětem důvěrně známé postavičky ožívají na

jevišti. Předplatné Duhová kulička - 1. a 2. skupina

ÚTERÝ 14. ŘÍJNA

9.00 a 10.15

NEBOJTE SE STRAŠIDEL 

Loutkoherecká skupina ČTV, Praha
Předplatné Duhová kulička - 3. a 4. skupina

Kinokavárna DUHA Školní 4, PV



V měsíci září vznikla nová Taneční

škola Pirouette, která má své zázemí na

Gymnáziu Jiřího Wolkera. Taneční

náplň je přizpůsobena každému věku a

v mnoha tanečních směrech.

Výuka je pro děti již od 3 let až po

„odrostlé“ tanečníky. Pro nejmladší děti

jsou připraveny hned 2 hodiny – taneční a

taneční s angličtinou. Děti se hravou for-

mou učí nejen základní taneční kroky, ale i

mnoho anglických slovíček a frází. Pro

školáky je připravena hodina s angličtinou,

gymnastika a PROFI hodiny v soutěžních

kategoriích show dance a modern dance.

Junioři tj. tanečníci 12 – 15 let budou tré-

novat street styly, modern dance a taneční

gymnastiku nejen v PROFI hodinách. Nej-

starší členové připraví taneční předtančení

určené na soutěže, plesy, večírky a spole-

čenské akce. Kategorie PROFI je určena

tanečníkům, kteří se chtějí věnovat tanci

soutěžně. Pro všechny zájemce je připra-

ven konkurz do PROFI skupin 1. 10. 2008,

děti od 17.00 hodin a junioři od 18.00

hodin. Ale protože tanec je opravdu pro

každého, připravila TŠ Pirouette HOBBY

dancing pro všechny dospěláky, kteří mají

prostě chuť si  jen tak „trsnout“ a pořádně

si protáhnout tělo. Veškeré informace

najdete na www.pirouette.cz nebo na tel:

724 225 287. Již dnes se na všechny těší

lektorky TŠ Pirouette.  -pv-

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

Kabaret skupiny SCREAMERS
čtvrtek 16. 10. 2008 v 19.00 hod. Vstupné: 280, 260, Kč

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

17

TANEČNÍ ŠKOLA PIROUETTE
– TANEC PRO KAŽDÉHO! 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

vycházka 

Houbařská vycházka Kladeckem

KDY: sobota 4. října 2008 

KDE: Nectava 

Vycházka se znalcem našich hub Ing. Jiřím

Lazebníčkem lesy mezi Nectavou a Kladka-

mi. Doprava vlakem do Nectavy, odjezd z

hl. nádr. Prostějov v 8:04, z míst. nádr. v

8:08. Návrat ze zastávky Šubířov mezi 16. a

18. hodinou.

tvořivá dílna

Keramika: Halloween

KDY: pondělí 6. října od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Keramika ve znamení Halloweenu. Od dýní

až po strašidla z hlíny. Poplatek 50Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

akce na pomoc přírodě

Ukliďme si svět!  

KDY: v sobotu 11. října 2008 od 9:00 hod.

KDE: sraz v biokoridoru Hloučela u občer-

stvení „U Abrahámka“

Úklid odpadů v biokoridoru Hloučela spoje-

ný se zábavnými aktivitami pro děti i

dospělé. Pro účastníky úklidu malé občer-

stvení a opékání dobrot na ohýnku. S sebou

pracovní oblečení, igelitky a pracovní ruka-

vice. V 11:30 proběhne slavnostní křest bro-

žury Průvodce naučnou stezkou biokorido-

rem Hloučela.

tvořivá dílna

Výroba mýdel 

KDY: pátek 17. října 2008 od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba mýdel - drobný voňavý dárek ze

zbytků mýdel. S sebou: pracovní oděv,

poplatek na materiál 30,- Kč. Veškerý mate-

riál vám poskytneme.

tvořivá dílna

Keramika: Halloween glazování

KDY: pondělí 20.10. od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Glazování výrobků na téma Halloweenu.

Poplatek 50Kč/osoba. Pracovní oblečení s

sebou.

svátek stromů

Den stromů 

KDY: sobota 18. října 2008 od 10 do 12 

KDE: Kolářovy sady 

Akce v Kolářových sadech určená dospě-

lým i dětem. Informace o regeneraci tohoto

parku, fotografická dokumentace jeho

přeměny. Hravé, výtvarné i smyslově

poznávací aktivity pro všechny věkové kate-

gorie. Informační panely o prostějovské

zeleni. Přírodovědná stezka pro rodiče s

dětmi spojená s poznáváním stromů a jejich

života. Keltský stromový horoskop. 

výstava

Místo pro přírodu

KDY: do pondělí 27. října 2008 

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výstava na téma jak a proč chránit přírodu

na Prostějovsku. Představení lokalit, které

má Pozemkový spolek Prostějovsko v

nájmu a o které pravidelně pečuje. Výstava

potrvá do 27. října.

beseda 

Naše houby

KDY: pátek 31. října od 16:30 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Beseda s Ing. Jiřím Lazebníčkem o našich

houbách. Doplněno promítáním fotografií,

případně ukázkou vzorků hub. Možnost

určení donesených hub. 

výstava fotografií

Houby známé i neznámé

KDY: vernisáž v pátek 31. října v 16:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Vernisáž výstavy fotografií našich hub.

Následovat bude beseda o našich houbách s

mykologem J. Lazebníčkem. Výstava potr-

vá do 30.12.2008.

Akce finančně podpořili 
Město Prostějov

a
Ministerstvo životního prostředí v rámci
společného programu SSEV Pavučina 

a ČSOP Národní síť středisek ekologické
výchovy



18

Od 20. září probíhá v Olomouci pat-

náctý ročník Podzimního festivalu

duchovní hudby Olomouc 2008.

Olomouc je město s tisíciletou tradicí

duchovního a hudebního života. Již v

roce 1063 zde kníže Vratislav založil bis-

kupství, které bylo v roce 1777 povýše-

no na arcibiskupství.

Vyspělý a čilý hudební život se v dobách

minulých soustřeďoval hlavně kolem

metropolitní kapituly, přiváděl význam-

né hudebníky nejen do celé široké oblas-

ti. Vynikající skladatelé a instrumentalis-

té spojili velkou část svého života se zde-

jším prostředím a obohacovali tak jeho

uměleckou kultuNa kůru sv. Václava

působil významný renesanční polyfonik

Jacobus Gallus, na nedalekém arcibis-

kupském zámku v Kroměříži tvořil slav-

ný český barokní skladatel Pavel Josef

Vejvanovský a rakouský houslista Hein-

rich Ignaz Biber. Roku 1767 navštívil

jedenáctiletý W.A.Mozart Olomouc a

údajně zde komponoval tzv. Olomouc-

kou symfonii. V Olomouci působily

významné skladatelské osobnosti: Anto-

nín Dvořák spolupracoval s pěveckým

spolkem Žerotín, kterému věnoval své

největší oratorium Svatá Ludmila a

rakouský skladatel Gustav Mahler jako

dirigent německého divadla.

Ludwig van Beethoven věnoval svou

slavnou Missu solemnis arcivévodovi

Rudolfu Habsburskému k jeho instalaci

olomouckým arcibiskupem, Leoš

Janáček Glagolskou mši olomouckému

biskupu Prečanovi

Olomouc, polohou v srdci Moravy, s

bohatou tradicí duchovní i hudební,

množstvím sakrálních i sekulárních

architektonických skvostů, je přímo pře-

durčena k pořádání festivalu duchovního

rozměru. 

Podzimní festival duchovní hudby vzni-

kl v roce 1994 a stal se nedílnou součás-

tí hudebního života Olomouce. Záštitu

nad ním od počátku převzal arcibiskup

olomoucký a metropolita moravský

Msgre Jan Graubner, spolupořadateli

jsou statutární město Olomouc a Olo-

moucký kraj.

Uměleckým ředitelem a dirigentem je

významný český dirigent Stanislav

Macura. Dramaturgie vychází každoro-

čně z bohatého odkazu světově proslu-

lých géniů všech národů, všímá si sou-

časné moderní hudby s duchovní orien-

tací a zachovává ekumenický přístup.

Silnou stránkou olomouckého festivalu

je vysoká interpretační úroveň zvaných

sólistů a mezinárodně ověřená kvalita

vokálních i instrumentálních těles.

Z festivalu jsou pořizovány záznamy a

vysílány přímé přenosy koncertů Českou

televizí, Českým rozhlasem, Radio Nie-

derosterreich (ORF), Slovenským a Pol-

ským rozhlasem; prostřednictvím mezi-

národní rozhlasové sítě EBU jsou kon-

certy šířeny po celé Evropě. Prostřednic-

tvím francouzského hudebního kanálu

TV MEZZO je festival propagován od

roku 2006  ve 37 zemích světa.

Zakladatelem a organizátorem festivalu

je umělecká agentura ARS VIVA , pořa-

datelem  - občanské sdružení MUSICA

VIVA.

Program festivalu v říjnových dnech:

Sobota 4.10.2008, 

chrám sv. Mořice (na snímku), 

19.00 hodin

Petr Fiala: Píseň sestry Anežky a bratra
Františka
Petr Fiala: Pocta Janu Sarkandrovi
Miloslav Kabeláč : III. symfonie pro
žestě, tympány a varhany
Ivana Valešová - recitace

Hana Škarková – soprán

Pavla Zbořilová - alt

Tomáš Badura – baryton

Radana Žáková – flétna

Martin Jakubiček – varhany

Český filharmonický sbor Brno

Dirigent:  Petr Fiala
Kamila Klugarová - varhany

Žesťová harmonie brněnských filharmo-

niků

Dirigent: Jaromír Michael Krygel

Sobota 11.10.2008, 

dóm sv. Václava, 19.00 hodin

Domenico Cimarosa: Requiem
Miriam Maťašová – soprán

Terézia Kružliaková-Babjaková - alt

Ludovít Ludha – tenor

Gustáv Beláček – bas

Pěvecký sbor Lúčnica

Cappella Istropolitana

Dirigent: Jaromír Michael Krygel

Koncert pod záštitou ministerstva 
pro místní rozvoj České republiky
Sobota 18.10.2008, 

chrám P. M. Sněžné, 19.00 hodin

Antonín Dvořák: Stabat mater
Mária Haan– soprán

Jana Sýkorová – alt

Tomáš Černý – tenor

Martin Gurbal - bas

Sbor a orchestr Slezské filharmonie

Katovice

Dirigent: Stanislav Macura

PÁTEK 3. ŘÍJNA

19.00 LUBOMÍR BRABEC 

& Q VOX

kytara – pánské vokální kvarteto

- přednáškový sál

Pierre Passerau – Il est bel et bon

Orlando Lasso – Matona mia cara

Anonym – Primo tempore

Adriano Banchieri – La pazzia senile

Franz Schubert – Das Dörfchen Op.11,Nr.1 (Q VOX,

kytara)

Die Nachtigal Op. 11,Nr.2 (Q VOX, kytara)

Geist der Liebe Op.11,Nr.3 (Q VOX, kytara)

Fernando Sor - Variace Na Mozartovo thema op.9 pro

sólo kytaru 

Fernando Sor – Seguidillas Boleros (Q VOX, kytara)

Mucha tiera he corrido, Cuando de tí me aparto, Qué
costoso es logro, No toscarán campanas, Sin duda
que tus ojos, Yo no sé lo que tiene madre  
Heitor Villa-Lobos - Preludium a Etuda

Francisko.Tárrega - Gran Jota  

Antonín Dvořák – Pět sborů pro mužské hlasy na

slova litevských národních písní

Pomluva, Pomořané, Přípověď lásky, Ztracená ove-
čka, Hostina
Franz Schubert – Nachtgesang im Walde Op.139 (Q

VOX, kytara) Vstupné 150 Kč

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

PÁTEK 10. ŘÍJNA

20.00 Taneční večer 

– k tanci a poslechu hraje hudební kapela 

ROMANTIKA.

Vstupné 60 Kč

ČTVRTEK 16. ŘÍJNA

19.30 Žalman a spol. 

- MEZI KAMENY 

– 40 let na scéně 

Hudební večer Vstupné 150 Kč

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

ČTVRTEK 23. ŘÍJNA

18.00 KRUMSÍŇANKA

Podzimní koncert oblíbené

dechové kapely

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

PÁTEK 10. ŘÍJNA

19.00 PETIT QUATUOR

klarinetový kvartet Praha

Špičkový komorní ansámbl během turné po Moravě

udělá zastávku v Prostějově! Vzrušující rafinovaná

barevnost francouzské hudby, jakož i hřejivé ozvěny

jazzu ale i dávná elegance klasicismu."

Program: Mozart - Dubois - Francaix - Bernstein -

Ježek - Gershwin 

Složení: Brablec - Mourek - Kůgel - Pospíšil 

Divadlo POINT    Olomoucká 25, Prostějov

Apollo 13   Barákova 12, PV

PÁTEK 3. ŘÍJNA

21.00 TARABASS club NIGHT

Dj´s:

Tarabass, Lucasch - techno...

X –Morph,Reverb - drum and bass...

Golpe, CZ Scream,Tarabass – schranz...

Shock stage : MC – Mc Tlama, Go Go, Green Laser,

projekce.

SOBOTA 4. ŘÍJNA

20.00 XINDL X a OBŘÍ BROSKEV 

Xindl X - pražský rapper s kytarou, který se pokouší

nalézt nový přístup k českému písničkářství. Tvoří

auto - protest - songy, ve kterých kombinuje hip

hopové frázování s folkem, jazzem a blues. Těžištěm

písní však zústávají texty, ve kterých má stejnou váhu

pokus o osobní výpověď, jako smysl pro ironii.

Obří broskev - českolipské formace jejíž texty patří k

tomu nejlepšímu, co dnešní česká scéna nabízí. 

Vstupné 90,- Kč, nutná rezervace.

PÁTEK 10. ŘÍJNA

20.00 HR PARTY v music klubu 

APOLLO 13 

Program: koncert kapel Two Men whose Love’s

Music - acoustic -alternative Zábřeh, Veselá zHouba

- prostějovsko-kojetínská rocková kapela, Mutha´

shape - crossover Prostějov.

Součástí bude výstava fotografií s tematikou

Romové, klienti a činnost kontaktních center (Jiří

Doležel – autor, jehož fotografie byli mj.ohodnoceny

cenou Czech press photo) a infostánek Sdružení

Podané ruce, o.s. 

SOBOTA 11. ŘÍJNA

21.00 3 - DIMENSIONS d´n´b party 

Dj´s: FEZRY a BION ( Bra3v3ku/SK ),

DEZOLATES, PAOLO MERCY vs CRACKENN

(YTP crew )....

PÁTEK 24. ŘÍJNA

20.00 MARTYRIUM CHRISTI 

DARK FACES, DRACO HYPNALIS, MACERA-

CE, EDAIN...

SOBOTA 25. ŘÍJNA

21.00 BASE d´n´b party  

Dj´s: PHILIP TBC a MC VAANT poprvé u nás!!!,

ALLEKI, SETHI, JOSE24...

PONDĚLÍ 27. ŘÍJNA

21.00 MONDAY´S HOUSE

DJS: Dixentronic (djdixent.ic.cz), Alex West (special

quest)

Přijďte v pondělí na hudební dýchánek ve stylu club

house. Za mixem se objeví resident Dixentronic a

speciální host Alex West. V úterý je státní svátek!!!

PÁTEK 31. ŘÍJNA

21.00 INNOCENT EVENING - 

TECHNOKARNEVAL!!!! 

DJ´s: 

Ala- special techno set

Insect Eletrika vs. David Drexler - live set

Pedro and Pablo!!!

Vstup s maskou 40 Kč, bez 80 Kč!!!

SOBOTA 1. LISTOPADU

21.00 TRAGIKAKURVA 

FEST 2008 

Hannibal Lecter, Chaos In Head a Forrest Jump...

PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY OLOMOUC 2008
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Kino Metro 70 Školní 1, PV

Kavárna ND Vojáèkovo n. 1, PV

DO PÁTKU 30. ŘÍJNA

Milan Červinka – obrazy

OD SOBOTY 1. LISTOPADU 

Josef Mžyk – obrazy a grafika

Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 1. listopadu

v 18.00 hodin za účasti autora

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV

Špalíèek     Uprkova 18, PV

OD STŘEDY 1. ŘÍJNA

BORIS JIRKŮ

- Plakáty a pozvánky

100 let Národního domu v Prostějově

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV

DO KONCE ŘÍJNA

Výstava závěrečných prací absolventů

výtvarných oborů

ZUŠ Vl. Ambrose Prostějovz let 2007-8.

Galerie Linka Kravaøova 14, PV

OD PONDĚLÍ 6. ŘÍJNA

MAX ŠVABINSKÝ 

- Podobizny v litografii

Františka Matoušková 

- Kresby

Vernisáž 6.10. 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 29.10.

DO KONCE ŘÍJNA

KK Duha        Školní 4, PV

OSUDOVÉ OSMIČKY VE ŠPALÍČKU
Je to jen osudové znamení nebo pouze

souhra náhod, že vše podstatné se v histo-

rii československého národa odehrálo v

letopočtech končících osmičkou? Na to se

snaží odpovědět velice zajímavá výstava,

která je v těchto dnech k vidění v Galerii

ve Špalíčku a organizátoři ji nazvali

trefně Osudové osmičky v českosloven-

ských dějinách.

Muzeum Prostějovska ve spolupráci s

muzei v Brně a Přerově uspořádalo výstavu,

jejíž slavnostní vernisáž se uskutečnila ve

čtvrtek odpoledne v Galerii ve Špalíčku.

Vernisáží provázely kromě hlavní organi-

zátorky Jany Slezáčkové také děti z

pěveckého sboru při Základní škole v Rej-

skově ulici pod vedením Milady Ulmanové.

Děti doprovodily každý významný letopo-

čet končící osmičkou dobovou a stylovou

písničkou. K roku 1918 zazněla Masaryko-

va oblíbená Ach synku, rok 1938 byl trefně

popsán lidovou písní, kterou si zpívali vojáci

při mobilizaci, a převzetí moci komunistů

nad republikou doprovodila budovatelská

píseň pionýrů. Největší potlesk od návštěv-

níků vernisáže výstavy si pak děti vyslouži-

ly za píseň úzce se vztahující k roku 1968, a

to za Modlitbu od Marty Kubišové. Vernisáž

byla zakončena písní, která se podle organi-

zátorů nejlépe hodí k současnému roku

2008, a to S písničkou jdu jako ptáček. "Na

secvičení všech pěti písní jsme měli s dětmi

pouze pár týdnů a jsem ráda, že to zvládly.

Cítila jsem, jak to samy prožívají. Nejtěžší

byly pro ně asi ta pionýrská a pak Modlit-

ba," sdělila nám Milada Ulmanová. 

"Ony osudové osmičky na konci v letopo-

čtech byla podle mého názoru spíše náhoda.

Každopádně jde o výročí, která by se i dnes

měla připomínat, zejména mladé generaci.

Popravdě řečeno, pro společný národ Čechů

a Slováků byl povznášející pouze rok 1918,

ostatní roky 1938, 1948 a 1968 byly pro

Čechoslováky velice frustrujícími. Námi

pořádanou výstavou se snažíme lidem při-

blížit autentickými věcmi události všech

těchto údobí," řekla nám po slavnostní ver-

nisáži Jana Slezáčková, hlavní organizátor-

ka Osudových osmiček. 

Výstavu Osudové osmičky v českosloven-

ských dějinách můžete v Galerii ve Špa-

líčku v Úprkově ulici 18 navštívit až do

23. listopadu, a to denně mimo pondělí od

9.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00

hodin. -red-

Od 1. listopadu budou v Kavárně Gale-

rie Národního domu vystaveny obrazy a

grafiky Josefa Mžyka.

Josef Mžyk, narozen 1944 ve Vídni,

vyrostl na Moravě, studoval v Praze, kde

žije a tvoří dodnes. Absolvoval Akademii

výtvarných umění, kde byl jeho profeso-

rem Vojtěch Tittelbach, poté navštěvoval

Čepelákovu grafickou školu a nakonec

počátkem osmdesátých let studoval na

École des Beaux Arts v Paříži. Josef Mžyk

má za sebou mnoho samostatných výstav

v české republice, ve Francii, Německu a

Nizozemí; zúčastnil se na více než svou

stech společných výstavách jak doma, tak

i v zahraničí. Jeho díla jsou součásti sbírek

v České republice, USA, Francii, Němec-

ku, Anglii, Švédsku, Španělsku a v Argen-

tině; jeho dílo bylo poctěno celou řadou

významných cen a ocenění. Mžyk se

věnuje zejména kresbě a malbě, ale zrovna

tak je doma i ve všech grafických techni-

kách, je vyhledávaným ilustrátorem knih a

časopisů. Je bytostným kreslířem par

excellence. V neposlední řadě je tvůrcem

nejrozměrnějších výtvarných realizací na

moderní architektuře v Praze a v dalších

českých městech; spolupracoval s před-

ními architekty (Milunič, Línek, Pleskot,

Dohnal).

Josef Mžyk se svým dílem řadí k české

výtvarné generaci nastupující v polovině

70. let, v níž patří k nejvýraznějším osob-

nostem. Jeho obrazy se vyznačují monu-

mentálně cítěnou plochou a jasnou barev-

ností. Je zastoupen mimo jiné například v

Národní galerii v Praze, v Královské aka-

demii krásných umění v Barceloně či v

Národní galerii v Buenos Aires. 

Výstava Josefa Mžyka bude zahájena

vernisáží v sobotu 1. listopadu v 18.00

hodin a potrvá do konce roku. -red-

Výstavu charakterizují mnohé relikvie

vztahující se k naší historii. Například

radiopřijímač, pomocí kterého Čechoslo-

váci poslouchali za 2. světové války

zakázanou stanici Londýn 

JOSEF MŽYK V KAVÁRNĚ GALERIE ND

Galerie B Školní 49, Prostějov
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Letos proběhne již 12. ročník celostátní

akce Týden knihoven. Letos s mottem

“Knihovny – rodinné stříbro.” Letošní

motto opět dává dostatečný prostor fan-

tazii, abychom se jej chopili z různých

úhlů a připomněli všeobecně známou věc

– ne všichni si ji však zcela uvědomují –

že bez knihoven to ani digitálním věku

nebude možné, a proto se musíme o naše

rodinné stříbro náležitě starat. 

Městská knihovna v Prostějově pro vás

v měsíci říjnu připravila tyto akce:

� Burza vyřazených knih – v úterý 7.

října 2008 od 13.00 do 17.00 hod. a dále v

úterý 14. a 21. října 2008 v době od 12.00

hod. do 16.00 hod. se v prostorách čítárny v

přízemí budovy městské knihovny uskuteč-

ní prodej vyřazených knih. Za výhodné

ceny si můžete zakoupit starší beletrii i

naučnou literaturu.

� Beseda se spisovatelkou Petrou Brau-

novou – 7. října 2008 ve 13.30 hod. se na

dětském oddělení Městské knihovny v Pro-

stějově (v Domě dětí a mládeže na ul.

Vápenice) uskuteční beseda se spisovatel-

kou Petrou Braunovou, která bude tentokrát

hovořit o svých knihách určených přede-

vším  –náctiletým, ale i dospělým čte-

nářům. Srdečně zveme všechny příznivce

této autorky.

� Knihovnické lekce pro základní školy

prostějovského regionu – budou probíhat

v průběhu celého Týdne knihoven a jsou

organizovány ve spolupráci s obecními kni-

hovnami Prostějovska.

� Promítání filmu Anděl páně – speciální

zvuková verze filmu určená pro těžce zra-

kově postižené a nevidomé čtenáře naší

knihovny – koná se v úterý 7. října 2008 v

9.30 hod. v prostorách studovny.

� Sovičkiáda 2008 – slavnostní vyhodno-

cení každoroční literární soutěže pro děti

proběhne ve čtvrtek 23. října 2008 ve

14.00 hod. na dětském oddělení knihovny.

V pondělí 27. října 2008 v 15:00 hodin si

představitelé města, společenských a kul-

turních organizací připomenou pietním

aktem u sochy T.G.Masaryka na centrál-

ním prostějovském náměstí devadesáté

výročí založení Československé republiky.

Budeme potěšeni Vaší účastí.  Mgr. Jana 
Gáborová, mluvčí MěÚ  v Prostějově

Zástupci města Prostějova ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z

války 1866, prostějovskou posádkou Armády ČR  a Klubem vojenské historie Pro-

stějov slavnostně odhalili v sobotu 13. září 2008 v Prostějově-Čechůvkách restauro-

vaný památný kříž, který připomíná jezdeckou srážku z 14. července 1866 v prusko-

rakouské válce.

Odhalení památného kříže DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY OLOMOUC 2008: 11. – 16. října 2008 téma 1.

ročníku „Židé a Olomouc“ - Při příležitosti vstupu do své jubilejní 40. sezony při-

chází Divadlo hudby Olomouc společně se svými partnery – Muzeem umění Olo-

mouc, Židovskou obcí Olomouc, Kabinetem judaistiky Univerzity Palackého – s

ambicí založit tradici olomouckého festivalu s židovskou tematikou. Olomouc byla
kdysi městem básníků, filosofů a architektů a místem soužití tří etnik – českého,
německého a židovského. Cílem šestidenního festivalu pod názvem Dny židovské kul-
tury Olomouc je zprostředkovat kulturu, která byla před druhou světovou válkou
samozřejmou součástí identity našeho města, k čemuž také odkazuje motto prvního
ročníku festivalu – Židé a Olomouc. Kromě bohatého kulturního a vzdělávacího pro-
gramu pro nejširší veřejnost nabízí festival skrze besedy s pamětníky zprostředkování
zkušenosti holokaustu – šoa žákům základních a středních škol Olomoucka. Před-

nášky a besedy: 13. říjen, Divadlo hudby - 19.00 BESEDA Židé a střední Evropa;

14. říjen, Mozarteum - 17.00 PŘEDNÁŠKA   David Voda – Meine Vaterstadt Olmütz;

15. říjen, Mozarteum - 17.00 PŘEDNÁŠKA Pavel Zatloukal – Olomoucká židovská

komunita 1894 – 1938 a její architektura; 16. říjen, Mozarteum - 17.00 PŘED-

NÁŠKA Hedvika Sedláčková - Stará olomoucká synagoga; 13. – 16. říjen, Divadlo

hudby - Besedy s pamětníky o holokaustu – šoa pro žáky a studenty základních a

středních škol. Umělecká část Dnů židovské kultury Olomouc 2008: 11. říjen + 12.

říjen, Divadlo hudby - 18.00 + 16.00 OPERA Hans Krása – Brundibár, účinkuje Dis-

manův rozhlasový dětský sbor a orchestr Archioni plus pod vedením Michala

Macourka; 14. říjen, Divadlo hudby - 20.00 KONCERT  Marek Balok a orchestr –

Židovské variace; 15. říjen, Divadlo hudby - 20.00 KONCERT Vladimír Merta &

Jana Lewitová – Sefardské inspirace; 16. říjen, Divadlo hudby - 20.00 KONCERT –

Preßburger Klezmer Band. Slavnostní zahájení festivalu a vernisáž výstavy: 13.

říjen, 15.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU,  besední sál Muzea moder-

ního umění; 16.00 VERNISÁŽ  Helga Weissová-Hošková – Maluj co vidíš (Kresby

z Terezína), Divadlo hudby

Plumlov: 25. října -  Hubertské slavnosti, Svatohubertská mše, řemeslný jarmark,

zamykání zámku

Čechy pod Kosířem: 27. října – se uskuteční oslavy výročí dne vzniku samostatné

Československé republiky. V 18:00 hodin vyjde od místní radnice průvod obcí k

pomníku padlých a oslavy budou pokračovat setkáním občanů v místním pohostin-

ství, kde bude zajištěno občerstvení. K tanci a poslechu zahraje místní dechová kape-

la pana Vojtěcha Polénka.

Pavlovice: 8. listopadu – podzimní výstava v sále obecního úřadu od 14:00 do 17:00,

v 15:00 vystoupení Opavského divadla Láska brány otevírá.

KULTURNÍ DĚNÍ U SOUSEDŮ

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 
ČTVRTEK 16. ŘÍJNA

9.30 CO OHEŇ NESPÁLIL 

– je název knihy paní Maud Beerové, která se

narodila v Prostějově jako Maud Steckelma-

cherová. Až ve stáří -  v daleké Izraeli dala

knižní podobu svým vzpomínkám na před-

válečný Prostějov, osudy své rodiny a souvěr-

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

REPORTÁŽNÍ FOTOGRAFIE 

Jednodenní akce s výtvarným oborem ZUŠ Vl. Ambrose  v Prostějově.

VO  ZUŠ V. Ambrose Prostějov pořádá výlet pro mladé zájemce o fotografování s

odborným vedením. Cílem je vytvořit soubor fotografií, které zachytí atmosféru

výlovu rybníka. 

Akce proběhne v sobotu 18. října 2008 od 9.00 hod. – 16.00 hod. v Tovačově 

Je určena pro zájemce od 12 do 20 let. Vlastní fotoaparát nutný. Příspěvek  50,- Kč. 

Bližší informace a přihlášky 

na tel. č.  582 351 752, VO ZUŠ , Újezd 23, 796 01 Prostějov

p.uč. Z. Davidová, počet účastníků omezen. 

ců za německé okupace i život v Izraeli.

Povídání nejen o ní, knize a Izraeli připravila

Mgr. Eva Strnadlová. 

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

pololetní průkazky): 30,-Kč.

Kulturní klub DUHA, Školní 4, 

Prostějov

PŘIPOMÍNKA 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR

PRO SENIORY
ČTVRTEK 16. ŘÍJNA

14.00 Slavnostní odpoledne 

k Mezinárodnímu dni seniorů

– pořádá Svaz důchodců, místní organizace

Prostějov

Městské divadlo - přednáškový sál

Vojáčkovo nám. 1

Prostějov

V ŘÍJNU PROBĚHNE 
TÝDEN KNIHOVEN
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Měsíci říjnu na hvězdárnách

vévodí SVĚTOVÝ KOSMICKÝ

TÝDEN (World Space Week),

který v roce 1999 vyhlásilo Valné

shromáždění OSN. Ten byl zvolen

tak, že je ohraničen dvěma histo-

rickými a klíčovými událostmi v

kosmonautice: startem první

umělé družice Země 4. října 1957

a 10. říjnem roku 1967, kdy byla

právě pod záštitou OSN ve Vídni

podepsána Mezinárodní smlouva

o mírovém využívání kosmického

prostoru a kosmických těles. OSN

s podporou Mezinárodní asociace

pro kosmický týden organizuje a

koordinuje od roku 2000 aktivity

podporující propagaci výzkumu a

využití vesmíru mez širokou

veřejností. Do těchto aktivit se už

od stejného roku zapojuje i prostě-

jovská hvězdárna. Během Svě-

tového kosmického týdne se

konají po celém světě akce a vzdě-

lávací programy, které se vztahují

ke kosmickým aktivitám. Nava-

zující akce přitahují i pozornost

médií a ty pak napomáhají zlepšo-

vat informovanost veřejnosti o

kosmonautice. Světový kosmický

týden je přístupný pro každého.

Připomínají si ho vládní organiza-

ce, hvězdárny a planetária, společ-

nosti, neziskové organizace, uči-

telé i jednotlivci. Ti všichni orga-

nizují veřejné akce, školní aktivi-

ty, vytvářejí propagační předměty

a webové stránky. Pokud chcete

vědět, kde se co v tomto směru ve

světě koná, pak navštivte stránky

www.spaceweek.org. Světový

kosmický týden je ideální i pro

učitele, kteří mohou této příleži-

tosti využít k tomu, aby vzbudili

zájem studentů o matematiku,

fyziku a další předměty. Pomoc-

ným nástrojem přitom učitelům

může být Teacher Activity Guide,

který je zdarma přístupný na

stránkách www.spaceweek.org. 

Prostějovská hvězdárna připravila

snadno přenosnou výstavu MIL-

NÍKY KOSMONAUTIKY aneb

OD SPUTNIKU PO RAKETO-

PLÁN, sestávající z lehkých,

umělohmotných panelů. Rozměry

panelů: 700 mm - šířka, 1000 mm

výška. Panely jsou vybaveny v

horních rozích otvory pro zavěše-

ní. Výstava nepotřebuje žádného

průvodce, neboť obrazový materi-

ál je doprovozen srozumitelnými

a výstižnými texty. Výstava je při-

pravena k zapůjčení školám,

obcím, spolkům, klubům seniorů

apod. V případě zájmu nás kon-

taktujte na telefonním čísle 582

344 130 nebo na prudky@hvez-

darnapv.cz. -jp-

Dění na naší planetě rozhodně

nelze označit za klidné. Ani

zacházení lidí s rodnou plane-

tou zdaleka nelze považovat za

příkladné. Přesto Země stateč-

ně snáší všechna příkoří, dran-

cování a poslušná zákonů

nebeské mechaniky vykonává,

narozdíl od pozemského chao-

su, svoje pohyby s neochvějnou

přesností. 

Se stejnou přesností  zahájí v

Prostějově 37. ročník své činnos-

ti v Olomouckém kraji výjime-

čný klub nazvaný Gemini

(Blíženci), do kterého mohou

rodiče urychleně přihlásit svoje

děti starší deseti roků. Klub v

průběhu tohoto školního roku při

bezmála padesáti setkáních

nabídne svým členům možnost

seznámit se se základy astrono-

mie a astronautiky. V příjemném

prostředí přednáškového sálu

prostějovské hvězdárny, u po-

čítačů a hlavně o jednom víken-

du v měsíci u velkých astrono-

mických dalekohledů, se členové

a členky klubu také naučí orien-

taci na hvězdné obloze a sami

budou nakonec velkými daleko-

hledy pozorovat Měsíc, planety i

Slunce. Nejbližší příležitost k

přihlášení a absolvování šede-

sátiminutového setkání stejně

zaměřených dětí mají zájemci ve

čtvrtek 9. října v 16. 30 hodin.

Klub je naprosto dobrovolný,

případnou neúčast netřeba

omlouvat. 

Jednorázový klubový poplatek,

opravňující mj. k volnému celo-

ročnímu vstupu i na všechny

další hvězdárenské akce, je 100

Kč. -jp-

ÚSTŘEDNÍ PŘEDNÁŠKA K MEZINÁRODNÍMU ROKU 

PLANETY ZEMĚ 2008

16. 10. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA 

„GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – MÝTY A SKUTEČNOSTI“. 

Z obsahu: Co je to ekologie? Ovlivňuje člověk prostředí ve kterém

žije? Co všechno ovlivňuje klima na Zemi?  Lidstvo se neustále pře-

ceňuje. Neexistuje žádné status quo. Energetika – nejčastější cíl

útoků ekologistů. Zajištění energetické potřeby. Snažme se udržet

racionální úsudek a nepodléhejme militantním fanatikům. Přednáší:

Roman Šula (*1968 - na snímku), Astronomický ústav AV ČR

Ondřejov. Vstupné 10 Kč.

6. – 12. 10.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

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

pohádky pro děti, 

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

konání pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer od 20. 30 do 21. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy daleko-

hledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

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

6. – 10. 10. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU ŘÍJNOVOU 

STŘEDU V 15. 30 HODIN, POHÁDKA MĚSÍC U KREJČÍHO

Měsíček by si rád nechal u krejčího ušít fráček. Na zkoušku však přichází pokaždé jinak

veliký. Krejčí fráček neušije. Po pohádce následuje vysvětlení měsíčních fází. Vstupné 10

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

12. 10. VE 14. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9

„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – NÁŠ SOUSED MĚSÍC

Soutěži bude předcházet povídání o proměnách Měsíce. Děti si prohlédnou glóbus Měsíce

a tellurium znázorňující oběh Měsíce okolo Země a společně se Zemí oběh okolo Slunce. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek, dále 6. – 12. 10.,

vždy od 15. 00 do 16. 00 hodin. 23. 10. ve 3. 08 hodin přechází Slunce ze znamení Vah

do znamení Štíra. 

NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se s výjimkou  16.

10. (večerní přednáška) konají každé pracovní pondělí a čtvrtek, dále 6. – 12. 10., vždy od

20. 30 do 21. 30 hodin. Měsíc je 7. 10. v první čtvrti, 14. 10. v úplňku, 21. 10. v poslední

čtvrti a 29. 10. v novu. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti

20 Kč.

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

koncem otevírací doby.

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

Obsahem říjnových schůzek bude seznámení s podzimními souhvězdími a se sluneční

soustavou.  

XXXVI. ROČNÍK KLUBU GEMINI  

Zahájení školního roku 2008/9 se uskuteční ve čtvrtek  9. 10. 2008 v 16. 30 hodin v před-

náškovém sále hvězdárny. 23. a 30. 10. v 16. 30 hodin lekce o astronomických značkách

a symbolech.  16. 10. v 18. 00 hodin přednáška.

VÝSTAVY

- HVĚZDNÝ VESMÍR

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- ZEMĚ NAŠE PLANETA

- MILNÍKY KOSMONAUTIKY.

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

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

Posledně jmenovanou výstavu také zdarma zapůjčujeme! Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci říjnu tel. 582 344 130 

AKTUÁLNÍ ZAJÍMAVOSTI Z ASTRONOMIE 

GEMINI - VÝJIMEČNÝ KLUB PO SEDMATŘICÁTÉ
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JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ 
A SKAUTEK ZVE DO ODDÍLŮ

Malé i velké děti rády zažívají dobro-

družství s kamarády. Snadno se jim

tato touha splní, když je přihlásíte do

některého z prostějovských skautských

oddílů.

Podle nového moderního výchovného

programu Junáka – svazu skautů a skau-

tek ČR děti získají formou her v klubovně

i na výpravách mnoho užitečných doved-

ností pro život, schopnost týmové spolu-

práce i znalosti nejen o přírodě. Ve skautu

velmi často vznikají přátelství na celý

život.

Tak neváhejte, kapacita oddílů není

neomezená!

Kde a kdy se scházíme:

Klubovna Vápenice 21 ve dvorním

traktu – Kontakt Tomáš Vitásek 728

287 951

Hoši 2. – 3. třída  úterý 16.00 – 17:30 hod.

Dívky 3. – 4. tř.  středa  16:00 – 17:30

hod.

Klubovna Sokolská 30 (u nádraží) –

kontakt Jakub Grepl 732 878 043

Dívky i hoši 2. – 4. třída pátek 15:00 –

16:30 hod

Klubovna na Šmeralově ulici (u hvěz-

dárny) – kontakt Eva Dudíková 604

535 100

Hoši (vodní skauti) i dívky 2. – 4. třída

pondělí 16:00 – 18:00 hod.

Starší - pátek 16:00 – 18:00 hod.

V říjnu Vás kromě oddílových výprav

zveme na

10.10. 2008 Hon na Široka – hra v uli-

cích města na motivy knížek Jaroslava

Foglara, sraz účastníků v 15 hodin ve

Smetanových sadech - s sebou: papír,

tužku, šátek, baterku, špendlík se žlutou

hlavičkou. Startovné 10 Kč. 

Podrobné informace Dana Slabá – Mašin-

ka – 732 572 798 

11.10. 2008 od 9:00 turnaj ve hře ringo

– tělocvična Gymnázia J. Wolkera

S sebou sportovní oblečení a sálovou

obuv! Malé občerstvení zajištěno.

16. 10. 2008 proběhne v ulicích našeho

města, tak jako v řadě dalších po celé ČR,

sbírka pořádaná společností Člověk v

tísni a Junákem – svazem skautů a skau-

tek ČR POSTAVME ŠKOLU V AFRI-

CE. Dosavadní 4 ročníky přinesly vý-

těžek přes 10 milionů korun. Za tyto

peníze je již vystavěno v Etiopii 7 škol

pro 1560 dětí. Další výstavba probíhá.

Svým příspěvkem pomůžete k efektiv-

nímu řešení problémů v jedné z nejchud-

ších oblastí světa. 

Více na www.skolavafrice.cz.

Dne 4. září 2008 byli v obřadní síni prostějovské radnice

slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Mateřské centrum  Cipísek

www.mcprostejov.cz 

Informace: e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Dvořákova 602 364 868 , MC Sídliště svobody 602 364 874

V říjnu zahajuje MC Cipísek činnost kroužků 

pro děti i rodiče- je potřeba přihlásit se předem)

(Cipískova školička, Hrátky s pohádkou, Barevné tvoření pro děti, Hrátky s ang-

ličtinou pro rodiče s dětmi, Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí, Výuka práce

na PC pro rodiče s hlídáním dětí)

Kurzy a programy pro nastávající a čerstvé maminky 

– je potřeba přihlásit se předem

Něžná náruč rodičů- kurz proběhne v MC Dvořákova ve středy 1., 8. a 15.10.

od 9.45

Baby masáže- v MC Dvořákova ve středy 29.10. a 5.11. od 9.45

Angličtina pro maminky s miminky- v MC Sídliště svob. od 10.10. v pátek 10.30-11.15

Hopsánky a zpívánky s miminky- v MC Dvořákova od 9.10. ve čtvrtek 11.00-12.00

1.kreativní večer - na téma podzimní inspirace, pro tvořivé zájemce ( bez hlídání dětí),

v MC Dvořákova ve středu 22.10. od 18.00

V MC Dvořákova půjčujeme odsávačky mateřského mléka.inf. na tel. 602 364 874
Na herny se společným programem dle věku dětí - Mimi-klub, Broučci,

Zajíčci a Méďové - není potřeba přihlašovat se předem.

Pobytový víkend s podzimními skřítky pro rodiče 

s dětmi- 17.10.-19.10.

Víkend s ubytováním, stravou i programem pro rodiče s dětmi. Přihlášky a

informace na pracovištích MC nebo e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Jan Hanák

Matyáš Hnízdil

Tomáš Wilda

Martin Leitgeb

Markéta Hasová

Patricie Baláková
Samuel Balák
Radim Kaštyl

Richard Koudelný

Eliška Hráčková

Adam Pořízka

Lucie Matějová

Jakub Smékal

Ondřej Kašpárek

Aneta Jánová

Aneta Petrová

Sára Karásková

Robert Rolný

Radim Vitásek

Dominik Vychodil

Nela Insodaité

Amálie Klevetová

Ondřej Hampl

Lucie Zedníčková

Pavel Frelich
Denisa Frelichová
Anna Hrubanová

Sára Kováčová

Karolína Andrýsková
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci září své jubileum oslavili:

Marta Klíčová, Prostějov, Věra Vitásková,

Prostějov, Marie Kočendová, Prostějov,

Jiří Pěček, Prostějov, Aloisie Brablecová,

Prostějov, Marie Prinzová, Prostějov, Jana Hanáková,

Prostějov, Václav Bureš, Prostějov, Marie Procházko-

vá, Prostějov, Vlasta Soldánová, Prostějov, Marie Fal-

týnková, Vrahovice, Marie Švalbová, Prostějov, Vác-

lav Coufal, Prostějov, Dagmar Hubáčková, Prostějov,

Karla Huťková, Prostějov, Jaroslava Mejzlíková, Pro-

stějov.

František Hoffman, Prostějov, Libuše

Pracná, Prostějov, Jaromír Čech, Prostě-

jov, Antonín Peštuka, Prostějov, Božena

Zichová, Prostějov, Terezie Köverová, Prostějov, Eli-

ška Havířová, Prostějov, Jarmila Vláčilová, Žešov,

Milada Sedláková, Vrahovice, Věra Spunarová, Pro-

stějov, Karel Chlápek, Prostějov, Veronika Krúpová,

Prostějov, Věra Halamásková, Prostějov, Miroslav

Hošek, Vrahovice.

Marie Zemanová, Prostějov, Ludmila

Králová, Prostějov, Ladislav Kačer, Pro-

stějov, Ludmila Náglová, Prostějov, Josef

Horeš, Prostějov, Věra Štullerová, Pro-

stějov, Zdeněk Altman, Prostějov, Zdeněk Liška,

Domamyslice. 

Ludmila Kvapilová, Prostějov, Ludmila

Komínková, Prostějov, PhMr. Ladislav

Sladký, Prostějov, Irenka Churá, Prostě-

jov, Františka Vávrová, Prostějov, Milada Kočí, Pro-

stějov, Blanka Homolová, Prostějov, Ludmila Opleta-

lová, Prostějov, Věra Zatloukalová, Prostějov.

Marie Dašková, Čechovice, Božena Šes-

táková, Prostějov.

Anna Janotová, Prostějov.

Ludmila Julínková, Prostějov, Josefa

Kvapilová, Prostějov.

Růžena Tomková, Prostějov.

70

75

85

90

91

92

94

Marie Staňková, Prostějov.

95

80

V dalším díle seriálku o oceněných osob-

nostech města Prostějova představujeme

pana Karla Hejduška, který Cenu města

za rok 2007 získal in memoriam.

Do Liberce se 4. září sjeli výsadkoví veteráni

z celé republiky i ze Slovenska, aby si změři-

li své síly na sportovním poli. Právě liberec-

ký klub výsadkových veteránů letos pořádal

již 4. ročník Memoriálu zakladatelů výsad-

kových vojsk. Letošní ročník měl oproti

předcházejícím letům několik zvláštností.

Soutěžily mezi sebou trojice zkušených

borců. V minulosti to byly dvojice. Jejich

zapálení a smysl pro soutěživost byl vidět na

každém rohu. Prostějovský klub vyslal zku-

šené tříčlenné družstvo ve složení ZAPLE-

TAL Rudolf, ONDREJČÁK Jaroslav a

ŘEPKA Miroslav. Toto družstvo bylo záro-

veň nejstarší, neboť součet věků závodníků

činil 207 let. To ovšem neznamenalo, že by

bylo nejslabší. Hravě si poradili s disciplína-

mi jako byla střelba z pistole na 25 metrů,

střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl a

zrychlený přesun družstva na 1500 m, kdy

se měřil čas posledního. Právě zde se ukáza-

lo, zda družstvo dokáže držet pohromadě,

tak jak je to vlastní výsadkářům. Prostějo-

váci ukázali, že jsou nejlepší ve střelbě z

obou zbraní, v běhu pak obsadili třetí místo.

Celkově však suverénně vyhráli a tak

putovní pohár již potřetí poputoval na

Hanou. 

Klub výsadkových veteránů při VÚ 8280

Prostějov vyvíjí již dlouholetou činnost. Byl

založen v roce 1990 a dnes má okolo 130

členů. A to jak mužů, tak i žen. Jejich hrdost

k příslušnosti výsadkových jednotek je stále

neutuchající. Úcta k červenému baretu je

opravdu veliká a smysl, pro určitý řád,

kázeň, zodpovědnost a povinnost stále v

těchto lidech existuje.

Klub vyvíjí sportovní, kulturní i společenské

aktivity, Nezasvěcený člověk pak obdivuje

jak dokáží lidé staršího věku plodně trávit

volný čas. Udržují mezi sebou pevná dlou-

holetá přátelství. Činnost takových klubů a

organizací má rozhodně svůj význam a je

prospěšná. Mgr. Michal MUCHA

Cena města byla panu Karlu Hejduškovi

udělena za zásluhy o kulturní život v Pro-

stějově a za dlouholeté vedení pěveckých

souborů Orlice a Vlastimila. Po absolvo-

vání učitelského ústavu v Kroměříži půso-

bil pan Karel Hejdušek na různých školách

Prostějovska než zakotvil v samotném

Prostějově. Hrál dobře na housle, klavír,

harmonium, varhany a také dobře zpíval.

Zpíval ve studentském sboru a dirigoval

studentské orchestrální sdružení. Po skon-

čení studií v roce 1938 vstoupil do sboru

Orlice. V roce 1953 byl zvolen sbormist-

rem Orlice a Vlastimily. Tuto funkci

zastával celých 25 let. Jeho koncerty měly

i svůj výchovný význam. Pro většinu

svých koncertů připravoval průvodní slova

o skladbách a autorech. Koncertoval nejen

na Prostějovsku, ale i po celé Moravě.

Uskutečňoval výchovné koncerty pro

školy a spolupracoval s rozhlasem. Byl

nejen dobrým dirigentem, ale upravoval i

různé skladby. Projevil se i jako skladatel

písní pro mužský sbor. V roce 1972 vážně

onemocněl. Nemoci se však postavil svou

silnou vůlí, která mu společně s hudbou

nejtěžší okamžiky života pomohla překo-

nat. Po roce se opět postavil před svůj sou-

bor Orlici s dirigováním alespoň kratších

skladeb. Všude, kam pan Karel Hejdušek

přišel, zaséval kořínky lásky k hudbě a

zpěvu. Text: Martina Drmolová 

Foto: rodinný archiv

CENY MÌSTA PROSTÌJOVA

Karel Hejdušek 

Prostějovští výsadkoví veteráni
získali zlato
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PROSTĚJOVSKÁ KAPELA ZION SQUAD 

NA HOLANDSKÝCH KONCERTNÍCH PÓDIÍCH

Nizozemí je země proslulá větrnými mlýny,

moderními technologiemi a liberální multi-

kulturní společností. Od všeho trochu ochut-

nali ve dnech 27.-31. srpna 2008 členové

prostějovské kapely Zion Squad. Tato

mladá, ale přesto už poměrně známá kapela,

se věnuje modernímu pojetí jamajského re-

ggae ve všech jeho podobách a znát ji může-

te jak z četných koncertů v Prostějově a jeho

okolí, tak po celé České republice. Díky ini-

ciativě Kiwanis klubu Hranice na Moravě a

partnerství měst Hranice na Moravě a

Leidschendam-Voorburgu v Nizozemí se

podařilo zorganizovat koncertní zájezd,

kterého se mimo kapely Zion Squad zúčast-

nily hranická kapela Modrá opice a hranic-

ký taneční soubor Oldies. Kapela Modrá

Opice hraje funky a dlouhodobě spolupra-

cuje se Zion Squadem a pořádají společná

vystoupení, taneční skupina Oldies sbírá

úspěchy na soutěžích doma i v zahraničí. V

rámci akce, kterou finančně podpořila města

Prostějov a Hranice a Olomoucký kraj,

stejně tak jako několik soukromých subjek-

tů, vystupovali muzikanti a tanečníci na kul-

turních slavnostech a festivalech v

Hazerswoude, Leidschendam-Voorburgu a

Wassenaaru. Díky jejich podpoře tak bylo

možno holandskému publiku představit kul-

turní počiny mladých lidí, které snesou srov-

nání nejen na úrovni města, či kraje, ale

klidně i celé republiky. -vp-

PĚVECKÝ SBOR VLASTIMILA 
VSTUPUJE DO 140. SEZÓNY 

Prostějovský pěvecký sbor Vlastimila

vstupuje do své jubilejní 140. sezóny a

tak se sluší trochu se ohlédnout  za jeho

činností minulou, zastavit se u dění sou-

časného a nastínit jeho budoucnost. 

Ženský pěvecký sbor Vlastimila patří k nej-

starším pěveckým sborům v naší zemi. Byl

založen v roce 1869, v době národní obro-

dy, kdy bylo nutné propagovat nejen český

zpěv a hudbu, ale českou kulturu vůbec.

Spolek Vlastimila půjčoval ze své bohaté

knihovny české knihy, pořádal kurzy české-

ho jazyka i zajímavé přednášky. Ve všech

dobách byl však jeho hlavní osvětovou čin-

ností zpěv. Repertoár sboru tvoří skladby

nejrůznějších žánrů, od úprav lidových

písní přes umělé sbory á capella až po roz-

sáhlé kantáty.

Sbor pracuje za trvalé podpory města

Prostějova a že je to podpora zasloužená,

dokazuje svojí aktivitou. 

Pravidelně pořádá jarní a podzimní koncer-

ty, adventní a vánoční koncerty a příleži-

tostná vystoupení v našem městě i okolí. Ve

své bohaté historii vyjel několikrát i do

zahraničí. Zúčastňuje se festivalů a pře-

hlídek pořádaných Unií českých pěveckých

sborů, jejímž je členem a každoročně je

zván do Prahy na festival „České vánoce“.

Tam, pod širým nebem, na Staroměstském

náměstí, upoutává posluchače originálním

pásmem hanáckých koled.

Nyní tvoří sbor asi 30 zpěvaček od osm-

náctiletých děvčat až po babičky. Vystupuje

pod vedením sbormistryně paní Marie

Hejduškové a trvalé zázemí pro zkoušky a

notový archív má stejně jako mužský sbor

Orlice zajištěno v Národním domě v

Prostějově. 

V minulých dvou letech se Vlastimile poda-

řilo navázat nové kontakty, díky nimž si

mohli její vánoční vystoupení vyslechnout

posluchači například v Suchdole na

Konicku, v Konici a Brodku u Prostějova.

Obohacením je adventní zpívání u váno-

čního stromku před prostějovskou radnicí,

ze kterého se pomalu ale jistě stává krásná

tradice.

Uplynulá sezóna byla, pokud jde o počet

vystoupení, obzvlášť bohatá. Vlastimila

uskutečnila kromě tradičních koncertů

vystoupení v altánu Smetanových sadů,

výborné hodnocení si přivezla z festivalu

Ženská srdce 2008 z Valašského Meziříčí.

Členky sboru se rády scházejí nejen na

zkouškách a koncertech. V průběhu sezóny

jen tak na kus řeči a vždy v červnu ke zhod-

nocení skončené sezóny a hlavně nad plány

pro tu příští.

Teď už je tu září a sezóna 2008/2009 právě

začala. Poprvé jste mohli Vlastimilu vidět a

slyšet v rámci Hanáckých slavností na

hodovou neděli ve zkušebně Národního

domu. Pokud některé z vás forma sborové-

ho zpěvu oslovila natolik, že byste se chtě-

ly přidat, rozhodně neváhejte. Zkoušky pro-

bíhají každé úterý od 17.30 v Národním

domě. Ženy, které by rády pravidelně

zpívaly, mají dveře do Vlastimily otevřené. 

Lenka Copková

TŘESK PÁTEČNÍ NOCI ROZEZNĚL APOLLO

Páteční datum 19. září měli zaškrtnuto v

kalendáři červenou barvou vyznavači té nej-

tvrdší hudby. V prostějovském rockovém

klubu Apollo 13 se totiž uskutečnil letošní

první podzimní metalový nářez. Akce v

jejímž názvu se vyskytovalo i slovo masakr,

určitě splnila očekávání. Pro více než stovku

přítomných znamenalo vystoupení čtveřice

kapel opravdový útok na jejich sluchové

vjemy! Všechno odstartovali vyzrálí prostě-

jovští trasheři NO FUTURE, kteří se pre-

zentovali poctivým metalem osmdesátých

let. Jako druzí v řadě nastoupili královéhra-

dečáci SABATHORY. Trio muzikantů nasa-

dilo od prvních minut pekelné tempo, ve

kterém absolvovali kompletní hodinový

program. Jako předkapela hlavní hvězdy

večera, nasadila tato grupa domácím FROM

BEYOND (na snímku se svými fanynka-

mi) vskutku vysokou laťku. Prostějovští

FM, však hozenou rukavici zvedli s grácií a

předvedli vděčným fanátům poctivou práci.

Hutný zvuk a pro drtivou většinu přítom-

ných i notoricky známé songy nastolily v

celém klubu tu pravou atmosféru. Skvělý

prožitek, který poskytly posluchačům tři

zkušené kapely, tak ani nemohlo pokazit

nepříliš povedené vystoupení poslední sku-

piny zvoucí se HROM. Trojici metalových

elévů se příliš nedařilo navázat kontakt s

aparaturou a tak po dvou sonzích opustili

bez většího zájmu pódium. -zv-

Kontaktní osoby 
pro případné zájemce:

e-mail:     vlastimila.zps@seznam.cz 
Marie Hejdušková   722 594 510
Lenka Copková       776 261 221



Akci, která probíhala v samotném 

závěru prázdnin v Prostějově na Střed-

ní průmyslové škole oděvní, Vápenice 

1, pořádal Klub rodičů a přátel školy 

při Střední průmyslové škole oděvní. 

Celkem se Art Campu zúčastnilo 37 

studentů  ze čtyř zemí (Česká repub-

lika, Slovensko, Itálie, Španělsko) ve 

věku 15 - 25 let. Cílem bylo  vzájemné 

poznání, sblížení, navazování kontaktů 

mladých lidí ze zemí EU. Tento projekt 

byl  realizován za fi nanční podpory EU, 

v rámci programu Mládež v akci, který 

zaštiťuje česká národní agentura Mlá-

dež. Prostředkem k naplňování tohoto 

cíle byly následující workshopy:

- studenti započali svou práci moti-

vační aktivitou, kdy si  vlastnoručně zho-

tovili scrapbook. Ten slouží jako deník, 

jako soubor budoucích návrhů, jako ski-

cák pro náčrtky ornamentů, pro rozkres-

lení budoucích artefakt, jako zápisník a 

album.

- dále v průběhu týdne zhotovova-

li modely a módní doplňky za použití 

přírodních materiálů, různých barvicích 

textilních technik.

- poslední aktivitou byla  práce s pro-

gramem Illustrator - vytvoření propagace 

výsledného modelového řešení, zhotove-

ní pozvánky na závěrečnou módní show.

Veškeré modely byly předvedeny na 

společné módní přehlídce, kde byla uspo-

řádaná  i výstava vyplněných scrapboo-

ků (deníků) a pozvánek zhotovených v 

programu Illustator. Módní přehlídka se 

konala v zahradní restauraci Národního 

domu. Odborná  komise a diváci vybrali 

nejhezčí model, nejhezčí deník a nejná-

paditější pozvánku. Z celé akce vznikne 

kalendář na rok 2009, který dostane kaž-

dý účastník campu. Největší odměnou 

pro pořadatel bylo, když všichni účastní-

ci odjeli spokojeni domů a zůstanou jim 

krásné vzpomínky nejen na Art Camp , 

ale i na město Prostějov.  -iv-

ART CAMP NA ODĚVNÍ PRŮMYSLOVCE ART CAMP NA ODĚVNÍ PRŮMYSLOVCE 

Informace SportAktuálně

Kiwanis Club Young Professionals 

Prostějov, o.s., (YPP) realizuje ve škol-

ním roce 2008/09 pilotní ročník projektu 

MEET YOURSELF. MEET YOURSELF 

je společným počinem YPP a švýcarského 

distriktu Kiwanis International.

Podstatou projektu MEET YOURSELF 

je nabídnout studentům prostějovských 

středních škol (v dalších letech studen-

tům z celé ČR) dvou- až třítýdenní pobyt 

v rodině člena švýcarského Kiwanisu, 

který může být spojen i se stáží ve fi rmě 

apod. „Jsme si vědomi, že projekt tako-

vého rozsahu nemá v Prostějově obdoby 

a věříme, že po roce příprav bude velice 

úspěšný,“ uvádí projekt prezident YPP 

Michal Straka a přibližuje počátky spolu-

práce s kolegy z alpské země, „spolupráci 

se švýcarskými kiwaniéry jsme navázali v 

roce 2007, kdy jsme uskutečnili týdenní 

prázdninový pobyt pro 25 dětí z dětských 

domovů v Plumlově a Prostějově. Švýca-

ři byli nadšeni a požádali nás, abychom 

vymysleli další aktivity, na kterých by 

mohli aktivně spolupracovat.“ 

V září 2008 byly e-mailem do všech 

středních škol, gymnázií a učilišť v Pro-

stějově 

zaslány základní informace o projektu s 

výzvou zveřejnění na obvyklých místech 

ve školách. Studenti mohou do 5. října 

2008 podat přihlášku formou anglicky 

psaného životopisu na e-mail svycar-

sko@ypp.cz. V průběhu října se setkají s 

členy YPP, kteří prověří jejich jazykové 

znalosti (je vyžadována plynulá anglič-

tina, případně němčina) či připravenost 

vycestovat. „Do Švýcarska bychom rádi 

odeslali na konci října asi padesát pro-

fi lů studentů, ze kterých kolegové zvolí 

‚vítězné‘ studenty, jimž nabídnou pobyt. 

Informace budou samozřejmě odeslá-

ny se souhlasem dotčených studentů,“ 

popisuje průběh Michal Straka. Seznam 

vybraných studentů bude zveřejněn v 

lednu 2009 a od této chvíle bude komu-

nikace probíhat zejména mezi studenty 

a rodinami. „Samotná realizace pobytů 

proběhne o hlavních prázdninách roku 

2009 a opravdu přeji všem vybraným, aby 

si pobyt užili minimálně tak, jako my s 

dětmi z dětských domovů před rokem,“ 

přeje úspěšným studentům Straka.

Veškeré informace o projektu jsou 

dostupné na internetové stránce YPP 

www.ypp.cz.

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

PROJEKT MEET YOURSELF 
STARTUJE

I v tomto školním roce nabízíme řadu 

služeb např. přístup na internet, tisk a 

kopírování (černobílé i barevné), lamino-

vání, kroužkovou a drátěnou vazbu doku-

mentů, prodej ISIC karet. 

Akce plánované na říjen

Německá konverzace pro veřejnost

Německá konverzace pro veřejnost se 

rozeběhne v prvním říjnovém týdnu, již 

nyní se ale můžete přihlásit. Konverzace je 

určena pro širokou veřejnost, pro všechny 

věkové kategorie od 10 let věku a je zdar-

ma. Přihlásit se může každý, kdo má chuť 

procvičit si němčinu aktivně při hře a v 

diskuzi s rodilou mluvčí.  

Den internetu pro seniory zdarma

Na 1. října 2008 připravilo ICM Pros-

tějov Den internetu pro seniory zdarma 

jako dárek k příležitosti Mezinárodního 

dne seniorů. Od 14:15 do 15:30 bude také 

probíhat bezplatná výuka práce s Interne-

tem.

Beseda „Dobrovolníkem na archeo-

logických vykopávkách v Izraeli“

V pondělí 20. října 2008 pořádá ICM 

Prostějov od 17:00 v prostorách klubu 

Oáza, Komenského 17, Prostějov, besedu 

s Mgr. Dominikem Opatrným, doktoran-

dem na CMTF UPOL, který se zúčastnil 

jako dobrovolník čtrnáctidenních arche-

ologických vykopávkách v Jeruzalémě. 

Součástí besedy je i prezentace fotografi í.

Projekt SYTYKIA – nabídka pro 

střední školy

ICM Prostějov – regionální partner 

EURODESKU – nabízí středním školám 

pro velký zájem možnost zapojit se do 

celoevropského projektu SYTYKIA („…

so you think you know it all“) i v měsíci 

říjnu. Jedná se o workshop pro studenty 

druhých nebo třetích ročníků SŠ, zamě-

řený na evropské příležitosti pro mládež. 

Tento workshop zrealizujeme přímo na 

škole.

Internetová soutěž „Evropská unie v 

otázkách“

Na měsíc říjen a listopad pro vás připra-

vujeme internetovou soutěž „EU v otáz-

kách“ o velmi zajímavé ceny. V každém z 

šesti soutěžních kol na Vás bude na našich 

internetových stránkách čekat trojice při-

pravených otázek o Evropské unii, její his-

torii a jejích institucích. První kolo soutěže 

odstartuje 

20. října 2008. Informace k soutěži 

budou postupně uveřejňovány na našich 

webových stránkách.

„Taneční“ odpoledne v ICM

ICM Prostějov ve spolupráci se SVČ 

Oáza nabízí kroužek tance na DDR 

(taneční podložky), a to každé pondělí a 

čtvrtek od 14:30 a od 15:15.

Výtvarný kruh

ICM Prostějov ve spolupráci s Cyrilo-

metodějským gymnáziem v Prostějově 

nabízí výtvarný kroužek pro veřejnost od 

14 let „Výtvarný kruh“ pod vedením člen-

ky Unie výtvarných umělců v Olomouci.

Připravované akce

Základní obsluha počítače

Kurz je určen pro začínající uživatele 

počítače. Nacvičuje základní návyky v 

prostředí Windows. Učí využívat počítač 

k psaní a grafi cké úpravě textů v aplikaci 

MS Word. Hlásit se do kurzu je možné již 

nyní.

 

Více informací o našich službách a 

plánovaných aktivitách získáte na www.

icmprostejov.cz, na telefonu 582 302 

553, na e-mailu icm@cmg.prostejov.cz 

nebo nás můžete navštívit přímo v ICM 

Prostějov na adrese Komenského 17 

(budova Cyrilometodějského gymná-

zia), Prostějov.

JEDNA Z ÚČASTNIC ART CAMPU PŘI VYTVÁŘENÍ SVÉHO NÁVRHU

Zpravodaj  Informačního centra 
pro mládež Prostějov při CMG

Otevírací doba ICM 
Prostějov pro veřejnost 

ve školním roce 2008/2009

pondělí  13:15 – 18:00

úterý  12:15 – 18:00

středa  14:00 – 18:00

čtvrtek  12:15 – 18:00

pátek  12:15 – 18:00

30. září 200830. září 2008 2525
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V průběhu léta absolvoval vyučují-

cí z Gymnázia Jiřího Wolkera Michal 

Vodička studijní pobyt v největším 

vědeckém středisku na světě - CERN 

(European Organization for Nuclear 

Research, francouzsky Conseil Euro-

péen pour la Recherche Nucléaire). 

Toto místo se nachází na rozhraní 

Švýcarska a Francie mezi Ženevou a 

pohořím Jura.

V rámci High School Teachers Pro-

gramme (HST) se třítýdenního poby-

tu účastnilo čtyřicet učitelů fyziky ze 

třicítky zemí čtyř kontinentů. Z každé-

ho státu byl vybírán jeden účastník. 

„Čekaly nás přednášky s fyziky přímo 

z CERNu nebo s hostujícími fyziky, 

jako byl například Franck Close, pro-

fesor z Cambridge. Kromě přednášek 

probíhaly workshopy, diskuze u obě-

da a samozřejmě exkurze v různých 

částech samotného LHC (large had-

ron collider), na kterém by měly v 

tomto období začít experimenty,“ líčí 

podrobnosti Michal Vodička.

CERN se zabývá čistou vědou a 

hledá odpovědi na nejpřirozenější 

otázky: Co je to hmota? Jak vznikla? 

Jak vytváří složité objekty jako hvěz-

dy, planety nebo lidské bytosti? Jak 

vypadají základní stavební „cihly“ 

hmoty a jaké jsou jejich vlastnosti? 

Známe tyto nejmenší částice nebo na 

nás čekají nové objevy? „V současnosti 

hledá odpověď na tyto otázky fyzika 

elementárních částic. Experimenty 

na urychlovači LHC jsou pro takové 

pátrání vynikajícím nástrojem. Ještě 

nevíme, co přesně nám prozradí, ale 

můžeme si být jisti, že to budou vzru-

šující a překvapivé poznatky,“ pokra-

čuje Vodička.

Tím, že laboratoř zkoumá složení 

hmoty, hraje i důležitou roli v rozvoji 

technologie. „Měření prováděná věd-

ci v CERNu jsou důležitým testova-

cím polem i pro průmysl, byť to není 

hlavním cílem. Díky tomuto prostředí 

se zde mohou setkávat vědci z celého 

světa a vytvářet tak unikátní mnoho-

národnostní týmy a přispívat tak k 

vývoji a výchově mladých lidí na celém 

světě,“ uzavírá Michal Vodička.

Více informací o standardním 

modelu, experimentech prováděných 

v CERNu, o temné hmotě, antihmo-

tě nebo temné energii naleznete na 

webové stránce na adrese:

http://alessandro.cz/modules/con-

tent/index.php?id=5 

Fotografie z pobytu najdete na adre-

se: http://alessandro.cz/album/ -red-

CERNCERN

Od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2008 v budo-

vě HABRO Prostějov proběhl úspěšně 

projekt Zaměstnání přes internet.

V rámci projektu jsme realizovali 

v letech 2007 a 2008 celkem 63 běhů 

kurzů (třídenní kurzy MS Word, MS 

Excel, Internet a dvoudenní JOBkurz) a 

vyškolili 463 „člověkokurzů“ (původní 

projektový záměr byl 400).

Někteří účastnici absolvovali třeba 

jen jeden typ kurzu, jiní všechny 4 typy. 

Naplněnost jednoho kurzu je v průmě-

ru 7,35 osob a počet kurzů na 1 osobu 

je 3,59 – tj. většina absolvovala všechny 

4 kurzy. Z celkového počtu 129 účast-

níků kurzů bylo 117 žen, což rovněž 

odpovídá plánovaným předpokladům 

rovných příležitostí.

Cílem projektu bylo poskytnutí 

základního počítačového 

vzdělání zdarma pro znevý-

hodněné nezaměstnané a motivace k 

hledání zaměstnání za použití počíta-

če.

Projekt probíhal ve spolupráci s ÚP v 

Prostějově a s ÚP v Olomouci a je spo-

lufinancován z prostředků EU.

Každý nový účastník projektu 

obdržel vždy potvrzenou permanent-

ku, umožňující užívat internet zdarma 

v pracovní dny od 13 do 16 hodin. Na 

permanentce jsou zároveň vyznačeny 4 

typy kurzů na PC, které mohou účast-

níci kurzu absolvovat zdarma. V odpo-

ledních hodinách účastnici projektu 

chodili zdarma na internet od 13 do 16 

hodin.

Netrpělivě nyní očekáváme další 

pokrok ČR a vypsání dalších granto-

vých schémat MPSV na období 2007 až 

2013, aby mohl projekt ZPI v podob-

ném duchu pokračovat i v dalším 

období. Ing. Jan Navrátil, Habro

PROJEKT ZAMĚSTNÁNÍ PŘES 
INTERNET BYL SPOLUFINAN-
COVÁN EVROPSKÝM SOCIÁL-

NÍM FONDEM A STÁTNÍM 
ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Závěrečná tisková zpráva 
projektu ZPI
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Dotaz: 

Zajímalo by mě, kam se odváží kva-

litní zemina ze stavby obchodního 

centra za Intersparem a jak dlouho 

ještě tato výstavba bude probíhat?

Odpověď:

Část ornice o objemu asi 1.000 m3 

bude využita pro sadovnické úpravy v 

rámci vlastní stavby. Zbývající ornice 

bude rozprostřena na pozemcích v k. 

ú. Mostkovice obhospodařovaných 

Zemědělským družstvem Moravan. 

K druhé části dotazu mohu uvést, že 

platné stavební povolení je vydáno do 

dubna roku 2010. Ing. Jan Košťál, 

 vedoucí odboru Stavební úřad

Dotaz:

Jakým způsobem informujete obča-

ny o přerušení dodávek elektrické 

energie? Nedávno se stalo, že v naší 

ulici došlo k plánované odstávce elek-

třiny a pracovník společnosti E-ON 

mi sdělil, že povinností města je upo-

zornit na přerušení dodávky elektrické 

energie.

Odpověď:

Informovat o plánovaných odstáv-

kách elektrické energie má své klienty 

zejména dodavatel elektrické energie. 

Společnost E-ON uvědomuje město o 

této skutečnosti písemně a povinností 

města je zveřejnit oznámení způso-

bem v místě obvyklým, zejména na 

úřední desce (což pochopitelně město 

dělá). Navíc ale zveřejňujeme všechny 

odstávky, o nichž jsme informováni, 

na městských webových stránkách 

a prostřednictvím bezplatné služby 

Hromadná korespondence. 

Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí

STUDNY

Odbor životního prostředí zazname-

nal několik dotazů na postup vyřizování 

žádostí o povolení odběru podzemních 

vod. V této souvislosti proto informuje 

žadatele, kteří podali příslušnou žádost 

o povolení odběru podzemních vod a 

posouzení účelu stavby u stávajících 

studní užívaných  od roku 1955 do sou-

časnosti v průběhu roku 2007, že tato 

agenda je v současné době zpracovávána  

vodoprávním úřadem Městského úřadu 

v Prostějově a z důvodu velkého počtu 

podaných žádostí bude i  nadále zpraco-

vávána v průběhu roku 2009.

 Ing. Martina Cetkovská, 

vedoucí odboru životního prostředí Stojany na tržnici

Městský úřad v Prostějově zaregis-

troval požadavek od několika obča-

nů na umístění většího počtu stojanů 

na kola v prostoru městské tržnice. 

Odbor komunálních služeb v této 

souvislosti prověřil stav a počty sto-

janů na kola ve zmíněné lokalitě. 

„Ukázalo se,že se zde nacházejí čtyři 

stanoviště se stojany pro kola s mož-

ností umístit sem až 52 ks kol. Jak 

vyplývá z pořízené fotodokumenta-

ce, není tato kapacita plně využita, 

přesto odbor komunálních služeb 

umístí ještě doprostřed tržiště na 

panely v Úprkově ulici  další stojan 

pro sedm kol,“ uvedl vedoucí odboru 

komunálních služeb Jaroslav Štěpa-

ník.  -jg-

LISTÁRNA – ODPOVÍDÁME NA VAŠE DOTAZY

DOTAZ:

Dobrý den, přes internet jsem si 

objednal mobilní telefon, který jsem si 

osobně vyzvednul v pobočce prodejce. 

Platba telefonu proběhla pomocí úvěru 

(tzv. 10+1), podpis smlouvy se uskuteč-

nil v prodejně při převzetí smlouvy, na 

místě jsem uhradil 1. splátku. Druhý den 

jsem zjistil, že telefon nesplňuje jeden 

z parametrů, které prodejce avizoval 

ve svém katalogu, navíc není přiložen 

č e s k ý 

návod. Rád bych tedy od smlouvy 

odstoupil, je to možné? A jak je to v 

tomto případě s úvěrem? Mohu náro-

kovat vrácení již zaplacené 1. splátky? 

Děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ:

Jestliže po zakoupení výrobku vznik-

ne tzv. rozpor s kupní smlouvou, tedy 

že výrobek nemá vlastnosti které byly 

prodávajícím popisovány, můžete žádat 

výměnu výrobku za výrobek který už 

popisované vlastnosti mít bude. Pokud 

to nebude možné, můžete žádat odstou-

pení od smlouvy. Dále zákon o někte-

rých podmínkách sjednávání spotřebi-

telského úvěru stanoví v § 8, že jestliže 

spotřebitelský úvěr poskytuje dodavatel 

a spotřebitel odstoupí od smlouvy o 

dodání zboží, vrátí mu dodavatel spla-

cený spotřebitelský úvěr. § 9 stanoví, že 

právo na vrácení spotřebitelského úvě-

ru podle § 8 může spotřebitel písemně 

uplatnit také u věřitele (tedy pokud je 

poskytovatel úvěru odlišná osoba od 

dodavatele), jestliže spotřebitel uzavře 

smlouvu, ve které se sjednává spotřebi-

telský úvěr s osobou jinou, než je doda-

vatel. Český návod by přiložen být měl, 

vyplývá to ze zákona o ochraně spotře-

bitele.

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, 

o.s., www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 08 08 08

(8 Kč/min.)

Spotřebitelská poradna - odstoupení od smlouvy 
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Téměř 90 pacientů s akutním prů-

jmovým onemocněním bylo hospitali-

zováno od června do srpna na infekč-

ním oddělení Nemocnice Prostějov, 

která je členem skupiny AGEL. Mezi 

pacienty oddělení byl také cestovatel 

nakažený horečkou dengue, další s 

virovou hepatitidou E, v červenci pak 

dva s virovou hepatitidou B a v srpnu 

dva pacienti s virovou hepatitidou A. V 

některých zahraničních destinacích je 

zvýšené riziko nákazy virovou hepati-

tidou A a E, ale oběma lze onemocnět 

i u nás.

„K nejčastějším chorobám, které nás 

ohrožují na cestách, patří cestovatelský 

průjem, respirační nákazy, malárie, viro-

vý zánět jater neboli infekční hepatitida 

a další onemocnění, kterým jsou cesto-

vatelé vystaveni dle oblasti, ve které se 

pohybují. Cestovatelé by si měli uvědo-

mit, že v některých oblastech jsou rizika 

nákazy výrazně vyšší,“  uvádí primářka 

Infekčního oddělení MUDr. Jana Kleine-

rová, Ph.D.

Lidé cestující do rizikových oblastí by 

se měli chránit očkováním. „Nejčastěji 

očkujeme proti hepatitidě A a B, břišní-

mu tyfu a meningokové infekci C, dále 

lze očkovat proti choleře, případně dal-

ším infekčním chorobám,“ říká MUDr. 

Jana Kleinerová, Ph.D.  Při cestách do 

malarických oblastí se doporučuje užívat 

prevenci proti malárii.  Při cestách do 

oblastí, kde se vyskytuje žlutá zimnice, je 

povinné očkování proti tomuto onemoc-

nění. Očkovat se je nutné minimálně 14 

dnů před výjezdem a  musí být zaznače-

no v mezinárodním očkovacím průkaze, 

jehož platnost je deset let. Očkování pro-

ti infekčním chorobám by však neměli 

podceňovat ani lidé, kteří chtějí strávit 

dovolenou u moře v nedalekém Chor-

vatsku nebo Itálii. 

„Na cestách by měli lidé pít přede-

vším balenou vodu, neochlazovat nápoje 

kostkami ledu, které bývají připravovány 

z místní vody a dodržovat hygienický 

režim jako prevenci nákazy. Před cestou 

by si měli také vybavit lékárničku, ve kte-

ré by neměly chybět léky proti průjmům, 

teplotám nebo kašli,“ dodává primářka 

Jana Kleinerová. 

Infekční oddělení Nemocnice Prostě-

jov nabízí poradenskou činnost v porad-

ně cestovní medicíny (ordinační doba 

denně od 13:00 hod. do 15:00 hod. nebo 

po telefonické dohodě) i očkování proti 

vybraným infekčním nemocem a také 

předpis antimalarik.

Ing. Tomáš Želazko, 

mluvčí holdingu Agel,

 tel. 721 015 316, 

tomas.zelazko@seznam.cz

ZÁKEŘNÉ NEMOCI SI JAKO SUVENÝR DOVEZLI 
Z CEST NĚKTEŘÍ PACIENTI NEMOCNICE PROSTĚJOV

Sport

 OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PROSTĚJOV

Milíčova 3

Zastoupený : Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu

Tel.: 582342580, mobil : 723005411

POŘÁDÁ  NÁSLEDUJÍCÍ KONFERENCE 

PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY (HODNOCENO DLE KREDITNÍHO 

SYSTÉMU VYHLÁŠKY  MZ ČR Č. 423/2004 SB. - 3 KREDITY): 

dne 11. října 2008 
na téma:  Čínská a tibetská medicína

přednášející : Ilona Chromcová, propagátoka čínské a tibetské medicíny

dne 20. října 2008 
na téma:  G E M M O T E R A P I E

přednášející : Mgr.Jarmila Podhorná, majitelka fi rmy Naděje ( výroba bylinných 

tinktur)

Svoji účast potvrďte e-mailem na : lenka.cernochova@mybox.cz co nejdříve ( 

uveďte jméno a datum narození )

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

Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou 

Občerstvení zdarma 

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Dny zdraví Olomouckého kraje pokračují!
Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ČR nabízí v rámci projektu „Dny 

zdraví Olomouckého kraje“ občanům 

a návštěvníkům Prostějova bezplatné 

orientační vyšetření rizikových fakto-

rů tzv. „civilizačních chorob“.

Ve dnech 23. října a 5. listopadu 

budou ve stanu na prostějovském 

náměstí T. G. M. probíhat měření 

krevního tlaku a pulsu, měření pro-

centuální výše hladiny vody a tuku v 

těle a výpočet BMI (pro diagnostiku 

obezity).

Pokud chceme snížit výskyt řady one-

mocnění u dětí, musíme věnovat pozornost 

správné funkci střevní mikrofl óry. U dětí se 

nejčastěji jedná o onemocnění horních cest 

dýchacích, nebo o onemocnění se střevní-

mi problémy. Často se nasadí antibiotka, 

která sice stav do 2-3 dnů zlepší, dítě se cítí 

lépe. Má to však velmi negativní důsledky: 

- výrazně se poškodí nebo zcela vyhubí 

důležitá střevní mikrofl óra

- naruší se vstřebávání základních živin, 

tím se podstatně naruší imunita

- každé podávání antibiotik vždy sníží 

imunitu organizmu a dítě je náchylnější ke 

každé infekci

Podáváním vhodných probiotik a pre-

biotik v jeslích, ve školkách a ve školách se 

výrazně snížila dětem nemocnost. Nejlepší 

možností, jak udržovat optimální střevní 

mokrofl óru v dobrém stavu je trvale se ji 

věnovat. Nikoliv jen po antibiotické léčbě. 

K onemocnění vůbec nedojde a problém s 

antibiotiky nebude třeba řešit. Více o imu-

nitě dětí se dovíte ve čt 23.10. v 17 hod. V 

Centru zdraví, T.G.Masaryka 24 v Prostě-

jově. Tel.č. 725-667555.  -ls-

Zlepšete imunitu svých dětí

Každý nový hospitalizovaný pacient 

Nemocnice Prostějov, která je součástí 

skupiny AGEL, dostává při příjmu identifi -

kační náramek. Dosud jej dostávali  všich-

ni operanti, senioři na léčebně dlouhodobě 

nemocných, rodičky, novorozenci, pacienti 

stejného příjmení a lidé dezorientovaní. 

Náramky zajistí větší bezpečnost pacientů 

v běžném provozu zdravotnického zaříze-

ní, lékař si pacienta nemůže splést, a tedy 

ho nebude léčit jinak než má.

„Identifi kační náramek bílé barvy obdrží 

každý nový pacient. Stane-li se pacient v 

rámci své nemoci rizikovým, například z 

hlediska upadnutí, dostává náramek čer-

vený, který avizuje zdravotníkům nutnost 

zvýšeného sledování,“ říká MUDr.  Hana 

Řehulková, náměstkyně ředitele pro léčeb-

nou a preventivní péči. 

Náramky jsou z měkkého nedráždivého 

materiálu, který vydrží i hygienickou očistu. 

Aby byla dodržena ochrana osobních údajů, 

rodné číslo není uvedeno úplně a po propuš-

tění pacienta je náramek znehodnocen tak, 

aby nedošlo ke zneužití osobních údajů.

„Z dosavadní téměř dvouleté zkušenos-

ti s identifi kačními náramky u rizikových 

skupin pacientů, můžeme říci, že pacienti 

i jejich příbuzní toto moderní a prospěšné 

opatření vnímají pozitivně. Nesetkali jsme 

se dosud s odmítavým postojem,“ dodává 

JUDr. Zdeněk Horák MBA, ředitel Nemoc-

nice Prostějov. 

Správné určení identity pacienta je 

jedním z devíti postupů pro zvýšení bez-

pečnosti hospitalizovaných pacientů, jak 

je uvedla na počátku roku 2007 Světová 

zdravotnická organizace. Všechny nemoc-

nice skupiny AGEL se  k tomuto programu  

aktivně  přihlásily.

Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu 

Agel, tomas.zelazko@seznam.cz 

BEZPEČNOST PACIENTŮ NEMOCNICE 
PROSTĚJOV HLÍDAJÍ BAREVNÉ NÁRAMKY
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Instalování drtičů kuchyňských 

odpadů do domácností a stravo-

ven je stále oblíbenější i přesto, 

že je zákonem zakázáno. Ti, co 

drtiče používají a rozmělněné 

odpadky splachují do kanalizač-

ní sítě, porušují kanalizační řád 

města Prostějova dle vyhlášky č. 

428/2001 Sb. v platném znění, kte-

rou se provádí zákon o vodovodech 

a kanalizacích. Kanalizace pro 

veřejnou potřebu slouží výhrad-

ně pro zneškodňování odpadních 

vod dle zákona č. 254/2001 Sb. v 

platném znění. Do tohoto systému 

nesmí být odváděny rozmělněné 

kuchyňské odpady, které mohou 

způsobovat nemalé problémy s 

odváděním a čištěním odpadních 

voda a následným vypouštěním již 

čistých vod zpět do toků, v Prostě-

jově tedy do říčky Valová. 

Co mohou zbytky potravy 
v kanalizaci způsobit

Za zmínku stojí početná populace 

potkanů, která přežívá zejména díky 

tomuto odpadu. „V rámci čištění a 

údržby kanalizační sítě monito-

rujeme stoky po celý rok speciální 

kamerou a samozřejmě provádíme 

pravidelnou deratizaci, což rov-

něž omezuje životní podmínky pro 

potkany,“ dodal vedoucí středis-

ka kanalizací Prostějov Bronislav 

Mlčoch ze společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s. Naopak dob-

ré podmínky poskytují potkanům 

hlavně staré kanalizační stoky a 

domovní přípojky, které jsou ve 

velice špatném stavu. Potkan si zde, 

v blízkosti zdroje potravy, může 

vyhrabat prostorné nory. Domác-

nosti by dle kanalizačního řádu 

neměly do kanalizace výlevkami 

vypouštět tuky, zbytky jídel a pev-

ných kuchyňských odpadů. Zaká-

zány jsou i výstupy z kuchyňských 

drtičů, které pak slouží jako zdroj 

potravy pro hlodavce. Tam, kde sídlí 

hlodavci se pak na povrchu mohou 

objevovat propady v chodnících 

a cestách. S potkany souvisejícím 

problémem je také riziko nemocí a 

vznik epidemií. 

Srovnání se zahraničím

Lidé si pořizují drtiče odpadů, pro-

tože je pro ně spláchnutí zbytků do 

výlevek jednodušší a pohodlnější. To 

platí především pro objekty stravo-

vání jako jsou restaurace, vývařovny, 

hotely atd. Tento trend je ve státech 

západní Evropy obvyklý jenomže tam 

je struktura kanalizační sítě konci-

pována tak, aby kuchyňský odpad 

zvládla. V ČR je situace složitěj-

ší. Profily kanalizačních přípojek a 

kanalizací nejsou dimenzovány pro 

odpady vznikající používáním drtičů 

a mnohde nemají vzhledem k terénu 

dostatečný spád. Dochází k zanášení 

kanalizace usazenými pevnými látka-

mi na které se dále váží zejména tuky. 

Tím je omezen průtok kanalizace, u 

přípojek až do úrovně plné neprů-

točnosti. Úhradu nákladů spojených 

s likvidací havárie může v oprávně-

ném případě provozovatel uplatnit u 

původce havárie. 

Co dále nepatří do kanalizace
 Prvním pravidlem pro běžného 

producenta je nevypouštět do kanali-

zace látky, které porušují kanalizační 

síť nebo narušují proces čištění. Jde 

zejména o toxické látky, ropné pro-

dukty, jako např. benzín, nafta, oleje 

včetně fritovacích tuků, různá roz-

pouštědla, kyseliny a louhy, zbytky 

barev, zahradní a domácí chemie a 

nespotřebované léky. 

 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

 Zákaznická linka společnosti: 

 844 744 644

Majitelé drtičů kuchyňských odpadů porušují kanalizační řád

Masarykova základní škola a mateř-

ská škola Nezamyslice a Základní ško-

ly Zdeny Kaprálové Vrbátky mohou 

v průběhu školního roku využívat 

Vodní kufřík, který školám věnovala 

společnost MORAVSKÁ VODÁREN-

SKÁ, a.s. 

Vodní kufřík – Tajemství vody - byl 

vytvořen s cílem vychovávat žáky ke 

kladnému vztahu k ekologii, životnímu 

prostředí a hlavně vodě. Kufřík za Masa-

rykovu 

ZŠ a MŠ v Nezamyslicích přebrala paní 

učitelka Ječmínková a ve Vrbátkách pan 

ředitel Dohnal. 

„S kufříkem budou žáci pracovat 

v chemii, přírodopise či fyzice, je 

možno jej využít i v  ekologickém 

kroužku. Pro žáky je mnohem zají-

mavější seznámit se s vodou a její-

mi vlastnostmi hravým způsobem, 

který Vodní kufřík nabízí,“ uvedla 

mluvčí společnosti MOVO Helena 

Koutná. 

Žáci,  kteří se díky kufříku 

aktivně podílejí  na průběhu výu-

ky, se tak seznamují s fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi vody. 

Součástí této přenosné laboratoře 

je metodická příručka pro peda-

goga a sešity pro žáky. V sešitech 

lze najít čtyřicet pokusů, které 

přibližují vodu v každodenním 

životě. Pokusy pomáhají dětem  

pochopit,  jak voda vzniká, jak se 

čistí,  jaký je její  koloběh v příro-

dě a ve městě atd. 

Vodní kufřík je naprosto bez-

pečný, všechno laboratorní „sklo“ 

– odměrné válce, zkumavky a kádin-

ky jsou plastové a pomocné látky k 

pokusům např. kyselina, je v tak níz-

ké koncentraci, která při „laborator-

ní nehodě“ nikomu neublíží. „Věří-

me, že kufřík bude přínosem jak pro 

děti tak i pro pedagogy obou škol,“ 

uvedla mluvčí. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

tel: 844 744 644

Žáci ve Vrbátkách a Nezamyslicích 
proniknou do tajemství vody

Kaleidoskop 
informací Volný čas

OKRESNÍ SOUD V PROSTĚJOVĚ
DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ:

10. října 2008 v 9:00 hod. v budově Okresního soudu v Prostějově na Sídlišti svo-

body č. 3967/blok VI.(bývalá budova statistického úřadu – proti sběrnému dvoru). 

Registrace zájemců o dražbu od  8.30 hod. do  9.00 hod. Dražené věci:

- PC ESCOM PRIMO monitor, klávesnice, myš, vyvolávací cena  50,-- Kč,

- mikrovlnná trouba SENCOR, vyvolávací cena 400,-- Kč,

- barevný televizor THOMSON, úhlopříčka 55 cm, dálkové ovládání, vyvolávací cena 500,--  Kč,

- rychlovarná konvice SENCOR, vyvolávací cena 80,-- Kč,

- barevný televizor PANASONIC, vyvolávací cena 800,-- Kč,

- domácí kino LG, vyvolávací cena 2.000,-- Kč.                               

Prohlídka dražených věcí: Pouze v den konání dražby, po dobu registrace dražite-

lů, na exekučním oddělení – na Sídl. svobody, blok VI (naproti sběrného dvora

Městské lázně v Prostějově odstar-
tovaly plný provoz bazénu, sauny - 
páry i solária. 

Pro návštěvníky je připravena i 
novinka v podobě INFRASAUNY. 
Infrasauna je vhodná pro osoby, které 
hůře snášejí klasickou saunu. Toto 
zařízení je samostatně zpoplatněno for-
mou příplatku k základnímu vstupnému 
za použití mincového automatu na kab-
ince. Cena příplatku je 10,- Kč na 10 
minut. Kabinka je určena maximálně 
pro 3 osoby.

INFRASAUNA
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Vynikajícím úspěchem ČR skon-

čilo mistrovství Evropy kadetů „U 

16“ v italské Pescare a Chieti. Češ-

tí reprezentanti vedení trenérem 

Peterem Bálintem , který působí 

jako hlavní kouč starších doros-

tenců a šéftrenér mládeže v BK 

Prostějov, postupně porazili Řec-

ko, Srbsko, domácí Itálii, Ukraji-

nu, Španělsko a Turecko a prohráli 

pouze dvakrát s Litvou a získali tak 

stříbrné medaile. Jedná se o největ-

ší úspěch chlapeckého mládežnic-

kého basketbalu od vzniku České 

republiky. Prostějovský basketbal 

může těšit, že kromě Bálinta u toho 

byl i Jan Lipový, odchovanec Orlů!

 „Honza Lipový je náš student 

a o to větší je naše radost. Systém 

sportovních tříd, který jsme před 

pár lety nastavili, přináší ovo-

ce. Základem je poctivý přístup 

samotných kluků, když k tomu při-

dáme kvalitní tréninkové podmín-

ky, mohou i u nás vyrůstat dobří 

hráči a  reprezentanti. Z úspěchu 

máme samozřejmě radost i my a 

pochopitelně gratulujeme,“

podotkl Michal Müller, zástupce 

ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera a 

předseda Komise pro mládež a tělo-

výchovu města Prostějova. -pk-

Úspěch mladých basketbalistůÚspěch mladých basketbalistů

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

PETER BÁLINT, JAN LIPOVÝ A MICHAL MÜLLER NA NÁVŠTĚVĚ PROSTĚJOVSKÉ 
RADNICE. FOTO: JANA GÁBOROVÁ

     Tělocvičná jednota Sokol I Prostě-

jov připravila na novou sezonu program 

cvičení pro všechny věkové kategorie od 

nejmenších až po ty dříve narozené. 

     

Prakticky pro všechny věkové katego-

rie od 15ti do 90 let je vhodné kondič-

ní cvičení s protahováním, posilováním 

problémových partií a prvky kalanetiky. 

Cvičí se v menším kolektivu každé úterý  

od 15.30 – 17.30 hod a čtvrtek od 15.30-

16.30 v I.poschodí sokolovny na Skálově 

nám.  

Pro děti předškolního věku u nás 

organizujeme cvičení, která napomáha-

jí dětem ve zlepšení koordinace pohy-

bu, rovnováhy, rychlosti a vytrvalosti, 

dovednosti a to vše pomocí různých her 

s míčem, různým načiním, cvičením na 

žíněnkách apod.. Cvičení rodičů s dětmi 

ve věku 2-4 roky je každé úterý od 17.00-

18.00 hod a cvičení předškolního žactva 

ve věku 4-6 roků je každou středu od 

16.00-17.00 hod. Tradiční cvičení žákyň, 

a to od mladších ve věku 8-12 roků až po 

starší žákyně, probíhá vždy v pondělí a ve 

čtvrtek od 17.00-19.00 hod. 

Zejména pro ženy střední a mladé 

generace, ale výjimkou nejsou u nás ani 

cvičící muži, je každoročně připraven 

program cvičení aerobiku a bodystylin-

gu. Při cvičení se používají činky, bedýn-

ky, gumy, a  overbaly. Uvedená cvičení 

budou  každé pondělí  od 19.00-20.30 

hod. a čtvrtek od 19.00-20.00 hod. V 

programu máme rovněž cvičení „pilátes“ 

pro starší ženy. Cvičení lze nazvat také 

pohybem ke zdraví a zahrnuje cviky, kte-

ré tomuto heslu napomáhají. Cvičení je 

organizováno každé úterý a čtvrtek od 

10-11.00 hod. v přednáškovém sále soko-

lovny v 1.patře budovy.

Samostatnou kapitolou zůstává cviče-

ní jógy,  pro ty, kteří se s tímto druhem 

cvičení již seznámili, jeto neodmyslitelná 

část jejich duševní rehabilitace. Jóga je 

v rozpise každé pondělí od  9.30-11.00 

a 19.00-20.30 a každou středu od 19.00 

do 20.30 hod v přednáškovém sále soko-

lovny. Cvičení břišních tanců  probíhá 

každý čtvrtek v době od 18.00-19.00 hod. 

a nutno zdůraznit, že zejména mezi mla-

dými dívkami se jedná o oblíbený druh 

cvičení. 

Kromě těchto cvičení odboru vše-

strannosti se mohou zájemci o kolektiv-

ní sporty přihlásit do oddílu nohejbalu, 

zápasu nebo juda, kde trenéři rádi uvidí 

chlapce ve věku od 8- 10 roků. Mladí 

zájemci o nohejbal se mohou přihlásit 

kterékoliv pondělí od 16.00-17.00 hod. a 

pátek od 14.00-15.00 hod nebo telefonic-

ky na čísle 736536930. Mladé zápasníky 

mohou rodiče přihlásit na trénincích v 

úterý a ve čtvrtek v době od 16.00-18.00 

hod. Pro zájemce juda jsou vyhrazeny 

tréninky každé pondělí, středu a pátek 

od 15.00 hod.

Zajímavá je určitě cena pro cvičící, 

která činí pro dospělého za období září 

až prosinec pouhých 200,-Kč, u dětí a 

dorostu potom jen 100,-Kč. Přitom po 

zaplacení tohoto členského a oddílového 

příspěvku můžete navštěvovat libovolně 

kterákoliv cvičení. 

 

Co se  možná  na veřejnosti příliš neví, 

je skutečnost, že naše jednota má i svůj 

ochotnický

loutkařský odbor, který má v součas-

nosti pouze 15 členů. Pro zájemce , kteří 

chtějí pomoci tomuto obětavému soubo-

ru je vyhrazena doba v úterý od 18.00-

20.30 hod., kde se přihlásíte přímo u 

vedoucí souboru  Lucie Hlačíkové.   

 starosta jednoty     

TJ Sokol I Prostějov zahajuje cvičební sezonu 2008-2009

Ilustrační foto

Mezi sportovní kroužky, 

které zabezpečuje Sport-

centrum, dům dětí a 

mládeže, patří i kroužek 

sportovní gymnastiky pro 

dívky od 5 do 15 let. Ten 

zde působí již 11 roků, a to 

pod vedením Zdeny Steu-

erové a Evy Kle-

tenské. Dívky 

se zde učí základní gymnastické 

prvky a své dovednosti předvádě-

jí na závodech a gymnastických 

přehlídkách. Letos se zúčastni-

ly ve Frenštátě pod Radhoštěm 

„Perníkových závodů“. 

 „Kromě tréninků, které probí-

hají na ZŠ Melantrichova v Pros-

tějově každé pondělí a středu od 

18 – 20 hod., jezdíme pravidel-

ně na zimní a letní výlet a na podzim do 

Javoříčských jeskyní, kde si i rodiče mohou 

vyzkoušet, jak se takové jeskyně objevují,“ 

říká Eva Kletenská.

Dívky, které mají zájem o sportovní 

gymnastiku (ne vrcholovou), se mohou 

přihlásit na čísle 606 925 324 – Eva Kleten-

ská.  -ek-

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže Prostějov nabízí
volnočasové aktivity pro děti i mládež
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Letošní „dálkoplavecká“ sezó-

na znamenala pro oddíl dálkového 

a zimního plavání TJ HANÁ nové 

poznání a nové rozměry. Dálkové pla-

vání jako sport se čím dál více dostává 

do povědomí veřejnosti. A začíná ho 

provozovat stále více a více oddílů a 

více a více jedinců. Úroveň dálkového 

plavání stále stoupá a proto umístění 

prostějovského oddílu v rámci České-

ho poháru je více než hezké. Oddíl se 

umístil z 63 oddílů a družstev na vel-

mi pěkném 10. místě. Bohužel nemá 

mládežnickou základnu, která dělá 

především výsledky. Nicméně někteří 

členové oddílu v kategoriích masters 

v rámci Českého poháru úspěchy sla-

ví. Nejlepší plavec oddílu Jan KOVA-

ŘÍK se umístil v kategorii M – F na 

1. místě. Andrea PLACHÁ si drží v 

kategorii M – B třetí pozici a Dagmar 

MEZLOVÁ je v kategorii M – F na 2. 

místě. Právě tato plavkyně obsadila 

na Mistrovství republiky na Lipně 

předposlední víkend v srpnu na trase 

3 km v kategorii nad 40 let krásné tře-

tí místo. Bohumil PÁCL je v kategorii 

M – I na 3. místě. 

Oddíl přibral do svých řad nové 

aktivní plavecké členy. Po důkladné 

analýze chce vedení oddílu směřovat 

pozornost především na zimní plavá-

ní. Právě v tomto sportovním odvětví 

může dosáhnout oddíl nemalé úspěchy. 

Oslovuje proto širokou veřejnost a láká 

je do svých řad. Zimní plavání má stále 

více a více příznivců a pravidla pro ten-

to sport jsou jasně daná. Seznamte se 

blíže s podmínkami zimního plavání a 

informujte se na www.tjhana.info nebo 

http://www.zimni-plavani.info/ .

 Mgr. Michal MUCHA

Dálkoví plavci po sezóně bilancují.

Sbírka oděvů
Český červený kříž organi-

zuje sbírku oděvů ( hlavně pán-
ských), obuvi ( hlavně pánské ), 
bytový textil - povlečení, utěrky, 
prostěradla, ručníky, deky, 
spacáky a drobné kuchyňské 
potřeby - hrnce, talíře, 
skleničky, kuchyňské přístroje, 
dětské hračky a dětské knížky. 
Sbírka je od 23.9 do 30.10.2008. 

Věcí sbíráme čisté, zachovalé a 
neděravé každé úterý, středu a 
čtvrtek od 12:00 do 15:00 hod 
na Milíčové 3, PV.

 Ing. Lenka Černochová,
 ředitelka úřadu Oblastního spolku  

 ČČK Prostějov
 Milíčova 3
 tel. : 582342580

překoná vaše představy

Kodecar Olomouc s.r.o., Pavlovická 56, 779 00  Olomouc, Tel.: 585 316 384

= nový Citroën v Olomouci
= super slevy na skladové vozy

C–Kodecar s.r.o.
obchodní zástupce

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

Příští Radniční listy vyjdou 31. 10. 2008.
Uzávěrka inzerce je 24. 10. 2008.
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Investor:                                  Projektant:

Prodejce:

775 780 984
777 339 365

www.jezdecka.cz

Bytový dùm Prostìjov-Jezdecká

 šesti podlažní bytový dùm s výtahem

 lokalita - na rohu ulic Jezdecká a Studentská

 25 bytových jednotek 1+kk až 4+kk

 nadstandardní mezonetové podkrovní byty

 v suterénu sklepní kóje, v pøízemí kolárna a koèárkárna

 garážová stání v objektu, centrální vytápìní

 dobrá dostupnost do centra mìsta

 kompletní obèanská vybavenost v bezprostøední blízkosti

cena bytu již od 1 043 130 Kè

Termín dokonèení prosinec 2008


