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Místo posledního 
odpočinku 

je opraveno
V pondělí 17. srpna 2009 byl slav-

nostně otevřen zrekonstruovaný 
městský hřbitov. Podívejme se spo-
lečně na jeho více než stoletou his-
torii.

O vybudování centrálního hřbitova 
na jižním okraji města v ulici Brněn-
ské rozhodl obecní výbor roku 1898. 
Stavební plány vypracoval stavitel Jan 
Skoupil, osázení hřbitovní plochy ze-
lení navrhl František Havránek, měst-
ský zahradník a pozdější dlouholetý 
správce hřbitova. Slavnostní otevření 
hřbitova se uskutečnilo 27. 5. 1900, 
pohřbívat se zde začalo 1. července 
téhož roku.

Prostějovský hřbitov patří mezi nej-
hodnotnější secesní hřbitovy u nás.

Celý areál hřbitova je kulturní pa-
mátkou, některé významné hroby 
jsou navíc samostatnými kulturními 
památkami . V současné době je na 
hřbitově zhruba 13 000 hrobových 
míst.

Roku 1931 byl na hřbitově vybu-
dován urnový háj a v jeho sousedství 
bylo roku 1932 vystavěno kolumbári-
um podle projektu prof.arch. Václava 
Jeřábka.

V roce 1977 vznikla na východním 
okraji hřbitova moderní smuteční ob-
řadní síň podle návrhu Ing.arch. Bla-
hoslava Adamíka.

V 90. letech 20. století vznikají na 
hřbitově také nové památníky – např. 
památník čsl. letcům padlým ve 2. 
světové válce.

Zub času si však vybral i na hřbito-
vě svou daň.

Mnoho původních stromů a keřů 
bylo poškozeno nebo zničeno silný-
mi mrazy již v roce 1929, v roce 1971 
bylo nutno po ničivé vichřici vyká-
cet přestárlou a poničenou vrbovou 
alej. Také v nedávné době, vzhledem 
ke špatnému stavu původních dře-
vin v areálu hřbitova a k poškození 
způsobenému vichřicí, bylo město 
Prostějov, jako vlastník hřbitova, nu-
ceno přistoupit k vykácení smrkové a 
lipové aleje. Obnova lipové aleje byla 
spojena s celkovým projektem obno-
vy hřbitova ve snaze nejen navrátit 
hřbitovu původní historický charak-
ter, ale zároveň respektovat současné 
požadavky na jeho užívání a provoz.

A jak se podařilo městu 
hřbitov zrekonstruovat? 
Podívejte se na několik fo-
tografií na straně 5.  -red-
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Připojení města Prostějova 
k Evropskému dni bez 

aut – 22. 9. 2009
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila v rámci realizace projektu Zdravé město 
a místní Agendy 21 a postupu dle oficiální sady 
Kritérií místní Agendy 21 připojení města Pros-
tějova k Evropskému dni bez aut – 22. září 2008 
a pověřila Ing. Jana Tesaře, starostu města Pro-
stějova, podpisem Charty 2009 k Evropskému 
dni bez aut. (více ke Dni bez aut na str. 6)

Možnosti právní úpravy ochrany 
nočního klidu

Rada města Prostějova po projednání vzala na 
vědomí předložený materiál k možnostem ochra-
ny nočního klidu a uložila JUDr. Květě Olašákové, 
vedoucí odboru právního a personálního, 

předložit na schůzi Rady města Prostějova 
dne 22. 9. 2009 

a) návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně 
nočního klidu,

b) návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci 
(zákazu) požívání alkoholu na určených veřej-
ných prostranstvích ve městě Prostějově.

Autobusové zastávky 
Na hrázi, Drozdovice

Rada města Prostějova po projednání schválila 
realizaci investiční akce Autobusové zastávky Na 
hrázi, Drozdovice v roce 2009 za použití finanč-
ních prostředků schválených na kapitole 60 – roz-
voj a investice v rozpočtu města Prostějova.

Dotace z ROP na infrastrukturu 
pro rozvoj vzdělání

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla předložit do výzvy 2.2.3 - Infrastrukturu 
pro rozvoj vzdělávání, která bude pravděpo-
dobně vyhlášena v listopadu 2009 v rámci Re-
gionálního operačního programu regionu sou-
držnosti Střední Morava, žádost o dotaci na akci 
„Dostavba ZŠ Vrahovice“.

Rozpočtové opatření kapitoly 40 
– životní prostředí (suchý poldr)
po projednání schválila provedení opravných 

a udržovacích prací na suchém poldru a svodném 
příkopu v Domamyslicích ve výši 250 tis. Kč.

Rozpočtové opatření kapitoly 
41 – doprava

Rada města Prostějova po projednání schválila 
použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava 
v celkové výši 135.000,- Kč na doplnění výbavy Do-
pravního hřiště Prostějov. Jedná se o nákup vybavení 
dopravního hřiště (šlapací auta – 6ks, dětská kola – 
10ks, montážní stojan na opravu kol – 1ks, náhradní 
díly na kola), nájemné a konzultační služby.

Rozpočtové opatření kapitoly 60 
– rozvoj a investice 

a kapitoly 40 – životní  prostředí
Rada města Prostějova po projed-

nání schválila rozpočtové opatření ve 

výši 300 tisíc korun na PD – revitalizační opatření 
lokality Kolářových sadů a technické úpravy mlýn-
ského náhonu. 

Rozpočtové opatření kapitoly 
60 – rozvoj a investice 

(Janáčkova ul.)
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila rozpočtové opatření ve výši 4 100 000 Kč – 
autobusové zastávky Janáčkova ulice plynovod. 

Rozpočtové opatření kapitoly 60 
– rozvoj a investice (Erbenova ul., 

nám. Padlých hrdinů)
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila rozpočtové opatření ve výši 1050 000 – re-
konstrukce komunikace Erbenova ulice a nám.
Padlých hrdinů. 

Rozpočtové opatření kapitoly 
60 – rozvoj a investice 

(CS Kostelecká)
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila rozpočtové opatření ve výši 3 000 000 Kč – 
cyklistická stezka Kostelecká 

ROZOP kapitoly 50 
– správa majetku města

Rada města Prostějova po projednání schválila 
rozpočtové opatření ve výši 281.000 Kč – ošetření 
stromové zeleně na hřišti TJ Sokol Vrahovice. 

Nájemné v bytech 
města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání schválila 
jednostranné zvýšení regulovaného nájemného 
k 1. 1. 2010 v bytech s regulovaným nájemným 
ve výši cílové hodnoty nájemného, stanoveného 
v příloze č. 3 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR č. 180/2009 Sb. ze dne 12. 6. 2009, publikova-
ného ve Sbírce zákonů částka č. 54 dne 25. 6. 2009, 
viz. tabulka č. 1.

Dotace ze státního rozpočtu 
městu Prostějovu 

v Programu regenerace 
MPR a MPZ – 2009

Rada města Prostějova po projednání dopo-
ručila Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

1. poskytnutí příspěvků na obnovu kultur-
ních památek uvedených v Rozpisu účelové 
dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního 
rozpočtu v Programu regenerace městských pa-
mátkových rezervací a městských památkových 
zón v roce 2009 (viz. tabulka č. 2)

2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelového 
finančního příspěvku v rámci státní finanční 
podpory v Programu regenerace městských pa-
mátkových rezervací a městských památkových 
zón v roce 2009 s Římskokatolickou farností Po-
výšení sv. Kříže, dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze státního 
rozpočtu:

na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města)  
ve výši 170.000,- Kč 

na kapitolu 50 (památky v jiném vlastnictví)  
ve výši 30.000,- Kč.

CISKO, o. s., Legionářská 12, 
Olomouc – žádost o podporu 

projektu
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila poskytnutí veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova z prostředků nerozdě-
lené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve 
výši 10.000,-- Kč Centru individuálních sportů 
kraje Olomouckého, o. s., Olomouc, Legionář-
ská 12, SPČ 779 00, IČ 27 05 77 12, 

- na podporu činnosti 11 sportovců z Prostě-
jova v rámci projektu podpory mladých talento-
vaných sportovců v individuálních sportech,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční 
podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-

vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
31. 12. 2009,

Veřejná fi nanční podpora 
- horolezecký oddíl SK

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z prostředků 
nerozdělené veřejné fi nanční podpory v ka-
pitole 70 ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu 
klubu Prostějov, horolezecký oddíl, Sportovní 
3924/1, Prostějov, 796 01, IČ 005 44 264, 

- na Mezinárodní závody ve sportovním le-
zení dětí a mládeže TENDON CUP Prostějov,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční 
podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
31. 12. 2009.
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Výpis z usnesení z 66. schůze Rady města Prostějova, konané 28. 7. 2009
kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru kancelář starosty

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky konané ve dnech 9. – 10. října 2009

Hlasování na voličský průkaz
Volič může požádat o vydání volič-

ského průkazu ode dne vyhlášení vo-
leb, tj. 9. července 2009 

písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče, doruče-
ným nejpozději 7 dnů přede dnem vo-
leb, tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu 
v místě trvalého pobytu, který stálý 
seznam voličů vede,

osobně do 7. října 2009; 
obecní úřad v místě trvalého poby-

tu předá voličský průkaz osobně voli-
či nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu, 

anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu nejdříve dne 24. září 2009

voličský průkaz opravňuje k zápisu do 
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve 
dnech voleb do Poslanecké sněmovny 
v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky i v jakémkoliv zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí.

Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je 
povinen po prokázání totožnosti a 
státního občanství České republiky 
tento průkaz odevzdat okrskové vo-
lební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů.

Tabulka č. 1 - nájemné v bytech města Prostějova
byty standardní se sníženou kvalitou

dříve kategorie 1 2 3 4
aktuální nájemné v Kč/m2 měsíčně 31,60 29,40 25,53 23,45
zvýšené nájemné v Kč/m2 měsíčně 47,00 47,00 42,30 42,30
cílová hodnota měsíčního nájemného 
v Kč/m2 k 1. 1. 2010

47,00 47,00 42,30 42,30

maximální přírůstek 48,7 % 59,9 % 65,7 % 80,4 %

Tabulka č. 2 - dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu 
v Programu regenerace MPR a MPZ – 2009

kulturní 
památka

vlastník kulturní 
památky

druh prací částka

Nová 
radnice

město Prostějov obnova (restaurování) pevné stěny 
s vitrážemi ve vstupní hale a další 
související práce

85 000,00 Kč

kostel 
Povýšení 
sv. Kříže

Římskokatolická 
farnost Povýšení 
sv. Kříže Prostějov

obnova (restaurování) kamenných 
prvků severní fasády a další 
související práce

30 000,00 Kč

Národní 
dům

město Prostějov obnova (restaurování) dvou párů 
dveří v prostoru oddělujícím 
schodiště a chodbu v 1. patře 
divadelní části objektu

85 000,00 Kč
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„Proběhla zde rekonstrukce hlavní 
komunikace, včetně zpevněné plochy u 
vstupu. Dále byly opraveny boční mlatové 
chodníky a doplněny další mlatové plochy 
u středového kruhu a první řady u kruhu. 
Stavbě předcházela v únoru letošního roku 
rekonstrukce vodovodu, kanalizace a ve-
řejného osvětlení. Projektovou dokumen-
taci k této akci zpracoval Ing. arch. Zdeněk 
Beran, z fi rmy CAD projekt, s.r.o., který 
s městem spolupracoval i při obnově jiných 
významných památek“ vysvětlil místosta-
rosta Miroslav Pišťák.

Ještě před rekonstrukcí byla vykácena 109 
let stará lipová alej. „Tu jsme nahradili šesti 
desítkami nových stromů, konkrétně lipami 
krymskými. Podél hlavní aleje je nový mlato-
vý chodník se čtvercovými záhony stříhaných 
tisů. Dalšími úpravami prošly prostory před 
arkádami, kdy dnes navazujeme na původ-
ní úpravu a myšlenku z roku 1930. Vstupní 
prostor hřbitova až po arkády je tak oživen 
různobarevnými a různobarevně kvetoucí-
mi keři - hortenziemi, růžemi, magnóliemi, 
červenolistým bukem a dalšími. Projekt na 
obnovu lipové aleje zpracoval Ing. Jiří Finger 
z ARTFLORY Olomouc,“ dodal místostaros-
ta Pavel Drmola. 

Byl také nově zpracován prostor kolem 
hlavního kříže, vznikla tu ornamentální 
výsadba z živých plůtků zimostrázu do-
plněná záhony letniček. Prostor od kříže 
k obřadní síni se podařilo oživit zapoje-
nými výsadbami různobarevných keřů 
a jehličin (thuje, tisy, nízké formy klečí, 
tavolníky, skalníky) a dále zvýraznit soli-
térními stromy zajímavými tvarem nebo 
zbarvením (cuga kanadská, lilodendron, 
červenolistý javor).

Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na 
rekonstrukci takových prostor, jako je 
secesní prostějovský hřbitov. Jsme pře-
svědčeni, že toto místo zůstane i nadále 
místem důstojné útěchy,“ uzavřel Tomáš 
Fajkus, provozní ředitel fi rmy.A.S.A. TS 
Prostějov.

Investorem stavby bylo město Prostějov, 
kdy většinu nákladů z celkové hodnoty 
díla – více než 10 milionů korun – po-

krylo ze svého rozpočtu město Prostějov. 
Rekonstrukce lipové aleje byla dále reali-
zována z Operačního programu Životního 
prostředí za fi nanční spoluúčasti Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj a Státního 
fondu životního prostředí ČR - příspěvek 

z fondu Evropské unie činil 1 573 899 Kč, 
příspěvek SFŽP ČR: 92 582 Kč.

Termín zahájení prací: 10. 2. 2009
Termín ukončení prací: 15. 8. 2009 

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí MěÚ Prostějov

V pondělí 17. srpna 2009 byl slavnostně otevřen 
zrekonstruovaný městský hřbitov na Brněnské ulici 
v Prostějově. 

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Před rekonstrukcí
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Den 22. září je Evropským 
dnem bez aut (EDBA) a je sou-
částí a vyvrcholením Evropské-
ho týdne mobility (ETM) 16. – 
22. září a letos se bude v Evropě 
konat už posedmé. Obě osvěto-
vé a propagační akce mají v ev-
ropských městech podpořit přijatelnější 
způsoby dopravy a napomoci při omezo-
vání individuální automobilové dopravy 
ve městech. 

Ústředním tématem letoš-
ního EDBA a ETM je Naše 
město – naše klima! Po celý 
den 22. září (úterý) bude jez-
dit MHD zdarma! V tento 
den bude také pro automobilovou dopra-
vu uzavřena Erbenova ulice. 

„Akce se v našem městě koná už 
posedmé. Letošním tématem chceme 
přispět ke snižování škodlivých emisí 
z oblasti dopravy a snižovat dopady na 
lidské zdraví, životní prostředí, zklidnění 
dopravy a snížení rychlosti aut,“ upřesnil 
politik Zdravého města a místostarosta 
Prostějova Vlastimil Uchytil. 

Akci podporuje i Minister-
stvo vnitra – www.mvcr.cz  

Doprovodné akce 
k Evropskému 

dni bez aut:

V úterý 22. září dopoledne proběhne 
na nám. T. G. Masaryka soutěž v běhu 

pro handicapovanou 
mládež a pro děti  I. stup-
ně ZŠ. Soutěž odstartují 
svým během již tradičně 
představitelé města.

Dojde také k ofi ciál-
nímu vyhlášení vítězů 5. 

ročníku literární soutěže, která byla urče-
na pro žáky 7. ročníků ZŠ na téma „Cho-
váme se podle dopravních předpisů“. 

Informační středisko prevence bude 
informovat o bezpečnosti na silnici, 
používání přileb pro cyklisty, použí-
vání bezpečnostních pásů v autech 
a o uplatnění bezpečnostních zámků 
na jízdní kola.

Během září bude také vyhlášena vý-
tvarná soutěž pro žáky mateřských a zá-
kladní škol s dopravní tematikou.

V sobotu dne 19. září proběhne sou-
těž „O pohár starosty města Prostějova“ 
Sportovní den na kolečkách. Závod na 
kolečkových bruslích proběhne na severní 
obslužné (za zimním stadionem a nemoc-
nicí) a soutěž je určena pro zájemce všech 
věkových kategorií.

Další informace:

PaedDr. Alena Dvořáková
Tel: 582 329 128, 
e-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu
koordinátorka projektu Zdravé město 
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Den 22. září je Evropským Akci podporuje i Minister- V sobotu dne 19. září proběhne í sou- Další informace:

V sobotu  19. 9. 2009  pro-
běhne na náměstí T. G. 
Masaryka v Prostějově 
7. celostátní setká-
ní Klubu sběratelů 
turistických suve-
nýrů. Setkání bude 
koncipováno jako 
prezentace klubu vůči 
veřejnosti, přičemž při-
praveno je i několik soutěží. 
Například kvíz o prostějovském 
náměstí, soutěž o nejkrásnější turistickou 
hůl a pro děti atraktivní lov mincí. Dále 
budou vyhlášeny výsledky soutěže „Kde 
domov tvůj?“, kdy za pouhé tři měsíce 
členové KSTS nachodili přes 5000km 
a na kole zdolali 4000km. 

„Tedy, jak vidno, nejsme jen sběratelé turis-
tických suvenýrů, ale i aktivní turisté. Dokon-
ce jeden náš člen patří k nejaktivnějším cesto-
vatelům České republiky a dosud navštívil 186 
zemí z 6ti kontinentů. Jeden 
z našich klubových symbolů 
– malá vlajka – doprovází čle-
ny doslova po celé Zeměkou-
li. Kromě Antarktidy už byla 
na všech kontinentech. Takže 
turistických a cestovatelských 
aktivit máme více než dost!,“ 
říká organizátor Josef Klimeš.

 Na akci by se měli pre-

zentovat i výrobci turistických 
suvenýrů, např. dřevěných 

pohlednic turistických 
známek, turistických 
kartiček, štítků na 
hole, mincí apod. 
Jako kuriozita bude 
vystavena největší 

turistická známka a 
největší dřevěná po-

hlednice. „A nejvíce se 
těšíme na „tajnou soutěž“ pro 

členy KSTS, ale o té nic neprozradím, je 
opravdu tajná,“ dodal Klimeš.

Akci, která začíná 19. září 2009 na ná-
městí T.G.Masaryka v 10:00 hod.,  podpoří 
i Zdravé město Prostějov. „Je to další příle-
žitost, jak propagovat zdravý životní styl a 
pohyb bez aut. A co lepšího než turistiku 
a cyklistiku můžeme v tomto směru na-
bídnout?“ uvažuje místostarosta a politik 
Zdravého města Vlastimil Uchytil.

Další informace:
Josef Klimeš, 
tel. 606  834 211, 
e-mail: 
Alpenstock@alpenstock.us 
PaedDr. Alena Dvořáková, 

koordinátorka Projektu 
Zdravé město Prostějov
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V sobotu 8. 8. 2009 představili sochaři Daniel 
Klose, Václav Kyselka, Jiří Marek, David Medek, 
Tomáš Medek a  Miroslava Špačková – Šobrová 
svá díla vzniklá v rámci 8. sochařského sym-

pozia veřejnosti. „Všichni umělci jsou žáky vý-
znamného českého sochaře Vladimíra Preclíka 
a plastiky koncipovali jako poctu svému učiteli. 
Kompozice soch v daném prostředí, jejich ukot-

vení v terénu a úprava plochy ve vztahu k okolí 
budou řešeny městem Prostějovem také ve spo-
lupráci s architektem Zdeňkem Beranem, který 
byl rovněž žákem profesora, akademického so-

chaře Vladimíra Preclíka,“ vysvětlil organizátor 
sympozia Miroslav Švancara. 

Sochy jsou k vidění na Skálově náměstí před 
budovou knihovny.  -red-

VIII. mezinárodní sochařské sympozium je minulostíVIII. mezinárodní sochařské sympozium je minulostí

Velmi se mi líbí další ročník ob-
líbeného Mezinárodního sochařského 
sympozia Hany Wichterlové v Prostě-
jově, který se konal od 25. 7. do 8. 8. 2009, 
kdy se ve 13:00 uskutečnila závěrečná 
vernisáž (v parčíku za zámkem). Je to 
jedna z nejdůležitějších akcí města. 
Jsem velmi rád, že se u nás něco děje. 

Líbí se 

mi, jak jsou sochy vystaveny na zelené 
ploše za zámkem. Určitě dalo hodně 
práce sochy ze Smetanových sadů 
přemístit za zámek. Jistě dalo panu 
Švancarovi mnoho práce tak dokon-
alou akci zorganizovat – ale jemu se to 
prostě povedlo! Jsem velmi spokojen a 
moc se těším na další ročníky.  Jakub Čech,  9 let , Prostějov

A jak se letošní sympozium líbilo návštěvníkům? 
Za všechny alespoň názor devítiletého Jakuba:

Vernisáž přilákala i tentokrát širokou veřejnost

Místostarosta Pavel Drmola na vernisáži přivítal i paní Preclíkovou 
a Wichterlovou.

Šestice sochařů spolu s jedním z organizátorů Miroslavem Švancarou

I v průběhu letošního ročníku sochařského sympozia vznikaly sochy ve 
Smetanových sadech
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Začátkem září dochází na zákla-
dě požadavků cestujících a obcí ke 
změnám příměstských jízdních řádů 
v okrese Prostějov. Jde například o 
časový posun na lince 780720, kde 

bude nově zajištěn přestup v Proti-
vanově dále do Boskovic a to z lin-
ky 780722 od Drahan. Další  časo-
vé úpravy se týkají linek 780756, 
780960, 780962 a linky 780980. 

Od 7.  9.  2009 bude  pozastaven provoz 
mezinárodní linky 000101 Brno – Spiš-
ská Nová Ves. Od tohoto data se zavádí 
nově linka číslo 780970 Prostějov – Brno 
– Olomouc – Rožnov pod Radhoštěm.

Protože se blíží i změny jízdních řádů 
městské hromadné dopravy v Prostějově, 
mají cestující možnost předat do 10. 9. 
2009 návrhy a připomínky k MHD Pro-
stějov. Tyto podněty je možno předat pí-
semně v Informačním centru města Pro-
stějova, nám. TGM 12 nebo v Informační 
kanceláři FTL v budově ČD. Zároveň 
můžete své připomínky adresovat elek-
tronicky místostarostce Aleně Raškové: 
alena.raskova@prostejov.eu nebo volat 
na bezplatnou linku MěÚ 800 900 001. 

 -jk-

Změny autobusových jízdních řádů

Upozorňujeme 
všechny občany, 
že do 10. září 2009 
mohou zasílat své 
připomínky k jízd-
nímu řádu městské 
hromadné dopravy 

v Prostějově! Podněty adresujte přímo 
místostarostce Aleně Raškové, která me-
todicky řídí odbor dopravy:

alena.raskova@prostejov.eu 
nebo volejte na bezplatnou linku 

800 900 001.
Po termínu 10/9/2009 nemůžeme 

na připomínky brát zřetel

01. 09. 2009 – blok č. 25 – Tylova, Ty-
lova – u kotelny, Tylova – parkoviště, Li-
bušinka, Libušinka – parkoviště, Tetín, 
Dobrovského od Tylové, Dobrovského – 
parkoviště, Dobrovského – vnitroblok (za 
obchodem).

03. 09. 2009  – blok č. 26 – Žeranovská – 
vnitroblok, Krokova, Brněnská – obslužná, 
Brněnská II – parkoviště, Brněnská – vnit-
roblok, Družstevní, Družstevní – vnitroblok, 
Družstevní – parkoviště, Mozartova, Mozar-
tova – parkoviště, Rumunská, Dr. Horáka – 
část, St. Manharda – část (slepá).

15. 09. 2009 – blok č. 27 – Bulharská, Bul-
harská – vnitroblok, Dr. Horáka – část, Dr. 
Horáka – parkoviště, St. Manharda, Waitova, 
Okružní, J. Olivetského, Raisova, B. Němco-
vé, Pod Záhořím, U Boží muky.

17. 09. 2009 – blok č. 28 – Vod-

ní, Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, 
B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště, 
Jungmannova, průchod Palacká – 
Vodní, průchod Vodní – Žeranovská.

19. 09. 2009 – blok č. 38 – Plumlovská – 1. 
polovina parkoviště Billa a Penny Market.

22. 09. 2009 blok č. 29 – Česká, Šlikova, 
Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, 
Riegrova, Brandlova, Kolářovy sady.

24. 09. 2009 – blok č. 30 – Drozdovice, 
průchod B. Šmerala – Drozdovice, Na Hrázi, 
V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. 
Kučery, Vícovská, J. Kaštila, Krasická – část 
za Moravskou.

29. 09. 2009 – blok č. 31 – Krasická od 
Moravské, Moravská, Moravská – vnitro-
blok parkoviště, Moravská – vnitroblok, zá-
stavba Mera, Západní, Moravská – plocha u 
Galy, Západní – parkoviště.

Výtokový stojan umístěný na Brněn-
ské ulici v Prostějově slouží k odběru 
pitné vody pro veřejnost v Prostějově. 
Z technického pohledu se jedná o hyd-
rant, kterým je ukončen vodovod pitné 
vody z prameniště v Brodku u Prostějo-
va, jehož provozovatelem je Moravská 
vodárenská, a.s. Vlastníkem výtokového 
stojanu je město Prostějov, ve správě jej 
má odbor životního prostředí, který kaž-
doročně provádí kontrolu a údržbu toho-
to stojanu. 

„V roce 2007 byla provedena úprava 
těsnění, umístění tabulky s označením 
PITNÁ VODA. Náklady na stočné 
za odebranou vodu veřejností hradí 

odbor životního prostředí 
z provozních výdajů, přičemž 

se jedná o částku řádově 10 000,- Kč 
ročně. Dále dle potřeby jsou hrazeny 
drobné opravy a údržba,“ vysvětluje 
místosta-rosta Vlastimil Uchytil. 

Odebíraná voda je klasifi kována jako 
voda pitná (nikoli koje-
necká), neboť tímto vo-
dovodním řadem jsou 
zásobováni odběratelé 
pitné vody po území 
katastru města Prostějova 
jako běžní odběratelé 
vody v domácnostech. Za 
kvalitu vody odpovídá 
provozovatel vodovodu, 
tedy Moravská vodáren-
ská, a.s., která v rámci 
schváleného Provozního 

a manipulačního řádu Krajskou hygien-
ickou stanicí Olomouckého kraje určila 
četnost, rozsah a místa odběrů ke vzorko-
vání kvality vody. Jedním z těchto míst je 
právě výtokový stojan na Brněnské ulici. 

Moravská vodárenská 
provádí pravidelné roz-
bory vody.

„Na závěr chci ještě 
občany upozornit, že 
stojan je určen k drob-
ným odběrům pitné 
vody, v žádném případě 
jej nemohou lidé vyu-
žívat k odběrům pitné 
vody pro chod domác-
nosti!,“ varoval Uchytil. 
 Ing.Hana Holinková

Je voda ze stojanu na Brněnské ulici pitná?

Coufal Petr 2 000 000 km
Kalabis Zdeněk 500 000 km

Kilometry bez dopravní nehody dojeli i řidiči nákladní dopravy
Růžička Antonín 2 750 000 km
Mlčák Jiří 2 250 000 km
Přikryl Václav 2 250 000 km
Dospiva Vlastimil 1 750 000 km
Fica Stanislav 1 250 000 km
Mikula Josef 1 250 000 km
Sedláček Jaroslav 1 250 000 km
Vítek Stanislav 1 250 000 km
Janeček Bohuslav 750 000 km
Opršal Pavel 750 000 km
Hlaváček Jiří 250 000 km
Vítek Josef 250 000 km
Vrána Miroslav 250 000 km

V sobotu 15. 8. 2009 proběhlo vyhodnocení 
soutěže řidičů FTL „Jízda bez nehod“:

OZNÁMENÍ
CESTOVNÍ AGENTURA 

AMINA, 
JANÁČKOVA  2 PROSTĚJOV 

OZNAMUJE, ŽE I PO DOBU 
REKONSTRUKCE 

PŘEDNÁDRAŽNÍHO 
PROSTORU 

ZŮSTÁVÁ 
AGENTURA 

V PROVOZU!
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Prostějovský měšťanský dům - tzv. Kní-
žecí dům - na Pernštýnském náměstí (číslo 
popisné 177 / orientační 7, na parcele číslo 
245) je výrazným architektonickým prvkem 
prostějovské městské památkové zóny a leží 
v těsném sousedství několika kulturních pa-
mátek (prostějovského zámku, sokolovny, 
Masarykovy školy a domu č. p. 178 – Pern-
štýnské nám. č. 6). Bohatě členěná průčelní 
fasáda domu je pojata v historizujícím neore-
nesančním stylu. Jako základní prvek se na 
celé fasádě uplatňuje jednoduchá, v omítce 
vyznačená bosáž a rustika. Postranní rizality 
jsou pak zvýrazněny diamantovou bosáží, 
středový rizalit na okrajích člení zvýrazně-
né armování. Ve středové ose je ve druhém 
nadzemním podlaží situován balkón s ka-
mennými kuželkami. Z nárožní části objektu 
vystupuje válcový arkýř s cibulovitou stře-
chou s lucernou. Rizalit ústředního schodiště 
s velkými obdélnými okenními otvory má 
v horní části dochovanou vitrážovou výplň. 
Výrazné jsou také vstupy do bytů s bohatým 
profi lováním, původními skly a mřížemi. 
Fasády ve dvorní části jsou převážně hladké. 
Člení je okenní otvory orámované jednodu-
chými šambránami a pavlačemi. Na severní 
straně k rizalitu přiléhá zajímavá konstrukce 
tzv. popelového výtahu, procházejícího skrze 
jednotlivá patra až do sklepní části. 

Knížecí dům lze díky svým architektonic-
kým hodnotám i díky osobě architekta zařa-
dit mezi výrazné a velmi hodnotné stavby, a to 
nejen v rámci zástavby realizované v městě 
Prostějově. Objekt na dané parcele je doložen  
již na vyobrazení z roku 1728 a později na 
katastrálním plánu z roku 1883. Na této par-
cele se zřejmě původně nalézaly dva objekty, 
přičemž v levé části zůstal zachován dům na 
Pernštýnském nám. č. 6 a objekt v pravé části 
parcely byl asanován. Zbytky původní stavby 
jsou pravděpodobně částečně dochovány ve 
sklepení. Na asanované 
ploše byl pak vystavěn 
dům č. or. 7. Stavební 
plány domu jsou kolko-
vány kolky z roku 1888. 
Dříve se předpokládalo, 
že stavbu projektoval Ru-
dolf Konečný, ale jednalo 
se pouze o provádějícího 
stavitele, neboť vlast-
ním projektantem byl 
vídeňský architekt Max 
Fleischer, který společně 
s Rudolfem Konečným 
plány také signoval.

Slavný vídeňský ar-
chitekt, prostějovský ro-
dák evropského význa-

mu Max Fleischer, se narodil v Prostějově 
29.3.1841. Po absolvování reálky v Olomouci 
vystudoval architekturu na vídeňské techni-
ce. Byl vynikajícím studentem a proslul poz-
ději zejména jako autor synagog a hrobek na 
židovských hřbitovech. V samotné Vídni stá-
ly až do období nacismu čtyři jeho synagogy, 
na území naší republiky to pak byly synagogy 
v Českých Budějovicích, Pelhřimově a Brně, 
je i autorem plánů k velké plzeňské synagoze, 
jejíž základní kámen byl položen roku 1888. 
Dnes u nás můžeme vidět na vlastní oči už 
jen dvě obřadní síně postavené podle jeho 
projektů (Tovačov 1889, Mikulov 1898). Obě 
tyto budovy byly projektovány v eklektickém 
klasicizujícím slohu. Kromě těchto sakrál-
ních staveb Max Fleischer navrhl i mnoho 
civilních objektů, například budovu dívčího 
sirotčince v XIX. vídeňském okrese (1894), 
objekt domova pro lidi bez přístřeší v ulici 
Blattgasse ve III. okrese tamtéž (1903) nebo 
budovu sladovny fi rmy Hamburger a Steiner 
v Prostějově (1889–1890). Z nedalekého oko-
lí je známá i Fleischerova rozsáhlá přestavba 
zámku v Tovačově pro Davida rytíře Gut-
manna, kde Max Fleischer projektoval stavbu 
nového novorenesančního křídla a hlavní 
zámecké věži vrátil její původní renesanč-
ní podobu. Projektoval také budovu školy a 
úpravu radnice. 

Max Fleischer je pohřben v židovské čás-
ti vídeňského hlavního městského hřbitova 
v rodinné hrobce, kterou sám projektoval. 
Hrobka má podobu goticko-romantické kap-
le vybavené dřevěným kazetovým stropem s 
malovanými znaky jednotlivých stavařských 
a uměleckých řemesel, bohatými okenními 
vitrážemi a dalšími zajímavými detaily. Nej-
větší zvláštností tohoto "Fleischerova mau-
zolea", jak se hrobce říká, je však její průčelní 
štít, záměrně napodobující štíty pražské Sta-
ronové synagogy.

Prohlášení domu na Pernštýnském nám 
č. 7 kulturní památkou je prestižní záležitostí 
a dotčený objekt si je vzhledem ke svým ne-
sporným architektonickým kvalitám a osobě 
svého autora bezpochyby zaslouží. Význam-
nou roli v posuzování Ministerstva kultury 
bude jistě hrát i skutečnost, že  v uplynulém 

roce v objektu proběhla rozsáhlá a velmi cit-
livá oprava, která zlepšila jeho technický stav 
i celkové estetické působení v rámci celku 
městské památkové zóny a přitom negativ-
ním způsobem nijak nezasáhla jeho památ-
kové hodnoty. Mgr. Daniel Zádrapa, 

 oddělení památkové péče

Bude Knížecí dům kulturní památkou? Bude Knížecí dům kulturní památkou? 
Ministerstvo kultury zahájilo z podnětu Městského 
úřadu Prostějov řízení o prohlášení domu 
na Pernštýnském nám. č. 7 kulturní památkou. 
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Konverze se neprovádí:
jde-li o dokument v listinné podobě, jehož 

jedinečnost nelze konverzí nahradit (občan-
ský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, 
řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební 
průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, 
rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný prů-
kaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný 
cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, 
rysy a technické kresby) 

 jsou-li v dokumentu v listinné podobě 
změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by 
mohly zeslabit jeho věrohodnost, 

není-li z dokumentu v listinné podobě 
patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný 
dokument, opis nebo kopii pořízenou ze 
spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení 
rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vyda-
ného podle jiného právního předpisu. 

je-li dokument v listinné podobě opatřen 
plastickým textem nebo otiskem plastického 
razítka, 

jedná-li se o výstup z konverze, 
v případě provedení konverze na žádost, 

nebylo-li k dokumentu obsaženém v datové 

zprávě připojeno kvalifi kované časové razít-
ko, 

v případě provedení konverze na žádost, 
nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě 
podepsán uznávaným elektronickým podpi-
sem nebo označen uznávanou elektronickou 
značkou toho, kdo dokument vydal nebo 
vytvořil, 

byl-li dokument obsažený v datové zprá-
vě podepsán uznávaným elektronickým 
podpisem oprávněné osoby nebo označen 
uznávanou elektronickou značkou toho, 
kdo příslušnou datovou zprávu vydal nebo 
vytvořil, a nebyla-li shledána shoda tohoto 
dokumentu s výstupem, 

jde-li o dokument obsažený v datové zprá-
vě, který nelze konvertovat do listinné podo-
by, například o zvukový nebo audiovizuální 
záznam. 

Konverzí se nepotvrzuje správnost a prav-
divost údajů obsažených ve vstupu a jejich 
soulad s právními předpisy. 

Ověřovací doložka
Ověřovací doložka konverze do doku-

mentu obsaženého v datové zprávě je sou-

částí výstupu a obsahuje:
a) název subjektu, který konverzi provedl, 
b) pořadové číslo, pod kterým je konverze 

vedena v evidenci provedených konverzí, 
c) údaj o ověření toho, že obsah výstupu 

odpovídá obsahu vstupu, 
d) údaj o tom, z kolika listů se skládá 

vstup, 
e) údaj o tom, zda vstup obsahuje vodo-

znak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou 
pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní 
prvek nebo jiný zajišťovací prvek, 

f) datum vyhotovení ověřovací doložky, 
g) jméno, případně jména, a příjmení oso-

by, která konverzi provedla. 
Ověřovací doložka konverze do doku-

mentu v listinné podobě je součástí výstu-
pu a obsahuje:

a) název subjektu, který konverzi provedl, 
b) pořadové číslo, pod kterým je konverze 

vedena v evidenci provedených konverzí, 
c) údaj o ověření toho, že obsah výstupu 

odpovídá obsahu vstupu, 
d) údaj o tom, z kolika listů se skládá vý-

stup, 

e) datum vyhotovení ověřovací doložky, 
f) údaj o tom, zda byl vstup podepsán 

platným uznávaným elektronickým pod-
pisem nebo označen platnou uznávanou 
elektronickou značkou, číslo kvalifi kované-
ho certifi kátu, na němž je uznávaný elektro-
nický podpis založen, nebo číslo kvalifi ko-
vaného systémového certifi kátu, na němž 
je uznávaná elektronická značka založena, a 
obchodní fi rmu akreditovaného poskytova-
tele certifi kačních služeb, který kvalifi kovaný 
certifi kát nebo kvalifi kovaný systémový cer-
tifi kát vydal, 

g) datum a čas uvedené v kvalifi kova-
ném časovém razítku, číslo kvalifi kova-
ného časového razítka a obchodní fi rmu 
akreditovaného poskytovatele certifi kač-
ních služeb, který kvalifi kované časové 
razítko vydal, 

h) otisk úředního razítka, jméno, popří-
padě jména, příjmení a podpis osoby, která 
konverzi provedla. 

Evidence provedených 
konverzí

Tyto údaje jsou v evidenci provedených 
konverzí uchovávány po dobu 10 let od pro-
vedení konverze.

 www.datoveschranky.info 

Konverze se neprovádí:
jde li o dok ment listinné podobě jehož

zprávě připojeno kvalifi kované časové razít-
ko

částí výstupu a obsahuje:
a) náze s bjekt který kon erzi pro edl

e) datum
f) údaj 

platným u
pisem neb
elektronick
ho certifiká

Letní prázdniny už dávno nezname-
nají pro školy a školská zařízení pouze 
dobu volna. Tradičně vystřídají v prů-
běhu července a srpna žáky řemeslníci. 
Ani letos tomu nebylo jinak. V průběhu 
prázdnin tak došlo například k výměně 
části oken v mateřské škole Partyzánská 
a Dvořákova, nová okna jsou také v ob-
jektu školy v Rejskově ulici a na Střední 
průmyslové škole oděvní  v ulici Vápeni-
ce a proběhla také celková rekonstrukce 
oken v mateřské škole Mánesova. 

Základní škola Dr. Horáka se naproti 
tomu dočkala opravy podlahy v pavilonu 
školní kuchyně a byla zde zahájena opra-
va části dvorního traktu. Žákům bude 
sloužit i nová sauna, kterou škola necha-
la vybudovat nákladem zhruba 900 tisíc 
korun, z čehož dotace ministerstva škol-
ství činily 800 tisíc. Zbývající část hradí 
město Prostějov. „Saunu budou využívat 

například žáci basketbalových tříd, ale i 
ostatní děti. Zařízení však nebude urče-
no pro veřejnost,“ vysvětlil ředitel školy 
Ivan Pospíšil.

V neposlední řadě znamenaly dva let-
ní měsíce také přípravu rozsáhlé akce, 
kterou je budování zázemí pro atlety 
na Reálném gymnáziu a základní škole 
města Prostějova.  -red-

Ve školách se o prázdninách pracovalo

Vichřice, která se přehnala 
Prostějovem v červenci 
letošního roku, vyvrátila 
několik vzrostlých stromů 
na hřišti TJ Sokol Vrahovice. 
Naštěstí nezpůsobila žádné 
zranění.
 „Dohodli jsme se se 
společností .A.S.A. TS 
Prostějov, že jejich pracovníci 

zajistí odklizení 
spadlého dřeva, 

vykácení sedmi nejvíce 
poškozených stromů a 
zejména ořezání prasklých 
větví v korunách stromů. Právě 
tyto větve totiž představovaly 
velké nebezpečí. Hrozily 
zřícením a mohly následně 
způsobit zranění. V současné 
době jsou už polámané topoly, 
vrba i kaštan ošetřeny,“ uvedla 
místostarostka Alena Rašková.
 -red-

Červencová vichřice 
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Ve čtvrtek 6. srpna 2009 se na letišti 
Falcon Airu uskutečnilo už druhé spor-
tovní setkání výsadkových veteránů a 
sportovních parašutistů s mezinárodní 
účastí. Kromě domácích borců totiž k dis-
ciplinám, kterými byly tandemový seskok, 
jízda zručnosti automobilem, rozebrání 
a složení samopalu vz.58, lukostřelba, 
střelba ze vzduchovky, šipky, hod graná-
tem na cíl a veslařský trenažér (1 minuta 

"plavby"), nastoupili i hosté ze Slovenska. 
   „Atmosféra závodu byla vynikající, vě-
řím, že jak účastníci, tak diváci, byli spo-
kojeni. Co se týče pořadí, tak trofeje nej-
cennější zůstaly doma, protože na prvním 
a druhém místě se v celkovém hodnocení 
družstev umístila družstva Klubu výsad-
kových veteránů Prostějov, třetí příčku 
obsadili výsadkoví veteráni z Holešova,“ 
vylíčil jeden z organizátorů Jindřich Starý.

Slavnostní zahájení soutěže si nenechali ujít ani náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Alois Mačák, starosta města Prostějova Jan Tesař, senátorka 
Božena Sekaninová a místostarosta města Prostějova Miroslav Pišťák. 

Plukovník generálního štábu Milan Kovanda, velitel 601. Skupiny 
speciálních sil v rozhovoru s Jindřichem 
Starým.

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost 
nový zákon č. 300/2008 Sb. o elektronic-
kých úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, kterým je implementován 
systém korespondence prostřednictvím 
tzv. datových schránek. Novelou zákona se 
původně plánované povinné používání da-
tových schránek pro komunikaci mezi or-
gány veřejné moci a právnickými osobami 
zapsanými v obchodním rejstříku odsouvá 
z 1. 7. 2009  na 1. 11. 2009. Od tohoto data 
bude komunikace prostřednictvím dato-
vých schránek pro právnické osoby a orgá-
ny veřejné moci povinná. Datové schránky 
přináší tuzemským firmám zjednodušení v ob-
lasti jejich komunikace s veřejnou správou, 
kdy papírovou formu nahrazuje forma elektro-
nická. Podnikatelé díky této revoluční změně 
budou schopni vyřídit potřebné záležitosti 
rychleji, levněji a mnohem efektivněji než tomu 
bylo doposud. Díky spuštění projektu datových 
schránek dochází ke zrovnoprávnění papíro-
vého a elektronického dokumentu. 

Veškeré podrobné informace týkající se 
datových schránek získáte na odborném se-
mináři, který OHK v Prostějově realizuje ve 
spolupráci s Českou poštou dne 16. 9. 2009 od 
9 hod v přednáškovém sále Národního domu. 
Přednáší Ing. Miroslav Štěpán, Česká pošta, 
s.p., obchodní ředitel regionu Severní Morava. 
V případě zájmu o účast je nutná registrace 
před datem konání semináře v kanceláři OHK, 
tel.č. 582332721, 582332489, email: ohkpv@
ohkpv.cz, www.ohkpv.cz

DOTAČNÍ PROGRAM Olomouckého 
kraje na zateplení a výměnu oken

Olomoucký kraj se snaží vyřešit negativní do-
pady současné hospodářské krize. Snížit spotřeby 
energií, oživit podnikatelské aktivity stavebních 

firem má pomoci nový finanční příspěvek. Ten 
je určen na zateplení rodinných domů, výměnu 
oken a dveří. Až 30 tisíc korun přispěje kraj zá-
jemcům z řad fyzických osob na zateplení celého 
obvodového pláště a výměnu tvorových výplní 
/okna, dveře/ u rodinných domů, v nichž také 
trvale žijí. Objekty, určené k bydlení se musí na-
cházet na území Olomouckého kraje. Stavební 
práce musí být ukončeny až po termínu zahájení 
poskytování příspěvku, který je stanoven na 1. 7. 
2009. K dosažení zaručené úrovně energetických 
úspor je nutné použití kvalitního zateplovacího 
systému a pořízení dveří a oken od certifikova-
ných výrobců. Podrobné informace k Podmín-
kám poskytování příspěvku získáte v kanceláři 
Okresní hospodářské komory v Prostějově, tel.č. 
582332721, 582332489, email: ohkpv@ohkpv.
cz, www.ohkpv.cz

DOTAČNÍ PROGRAM Olomoucké-
ho kraje zaměstnavatelům na vzdělávání 
pracovníků. Olomoucký kraj se snaží vyřešit 
negativní dopady současné hospodářské kri-
ze. Zvýšit kvalifikaci zaměstnanců v regionu 
a zlepšit tak jejich uplatnění na trhu práce má 
pomoci nový příspěvek Olomouckého kraje. 
Na vzdělávání svých pracovníků dostanou za-
městnavatelé v regionu až 50 tisíc korun. Pří-
spěvek může získat fyzická i právnická osoba, 
zaměstnávající 25 až 250 lidí. O příspěvek mo-
hou zájemci požádat ode dne vyhlášení dotač-
ního programu až po vyčerpání alokovaných 
prostředků, nejpozději však do 31. 8. 2010. 
Podrobné informace k podmínkám poskyto-
vání příspěvku na podporu vzdělávání podává 
Mgr. Veronika Zábojová z Odboru sociál-
ních věcí Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, tel. 585 508 243, e-mail: v.zabojova@
kr-olomoucky.cz   Helena Chalánková, 

 ředitelka OHK v Prostějově

INFORMACE Z OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
DATOVÉ SCHRÁNKY – odborný seminář 16. 9. 2009

Olomoucká pobočka Sdružení občanů za-
bývajících se emigranty (SOZE) opět otvírá 
kurzy českého jazyka pro cizince v Prostějově. 
Kurzy jsou organizovány v rámci projektu 
Okraj, jehož cílem je vyrovnání příležitostí ke 
vzdělání, zaměstnání  a dalšímu společenskému 
a pracovnímu uplatnění cizinců ze třetích zemí 
a azylantů (tzn. cizinců mimo EU), kteří žijí na 
území Olomouckého kraje a kterým z důvodu 
neznalosti českého jazyka a kulturního prostře-
dí hrozí sociální vyloučení. Projekt se zaměřuje 
na omezení rizik sociální exkluze a napomáhá 
integraci cílové skupiny na trh práce.

Mimo kurzů českého jazyka připravuje 
SOZE i kurz socio-kulturního minima. Účast-
níci se v nich seznámí s reáliemi českého pro-
středí. Součástí budou lekce z historie, geogra-
fie a životního stylu České republiky. Důraz je 
kladen na praktickou stránku výuky s tím, že 
klienti budou aktivními účastníky kurzů. Je-
jich připomínky, postřehy a nápady budou při 

pravidelných setkáních celého týmu integrová-
ny do vznikající metodiky kurzu. Jde o pilotní 
část projektu OKRAJ – na podkladě zkušeností 
z kurzů bude v závěru celého trvání projektu 
vytvořena metodika socio-kulturního minima.  
Dalšími službami SOZE jsou sociálně-profesní 
poradenství, právní poradenství a možnost pro-
placení rekvalifikačního kurzu.

V rámci projektu, financovaného EU - Ope-
račním programem lidské zdroje a zaměstnanost, 
jsou kurzy a učebnice poskytovány bezplatně. 
Rovněž je propláceno jízdné na kurzy a konzultace 
se sociálními pracovníky či právníkem. Součástí 
jsou také  různé kulturní akce a výlety v rámci kur-
zů socio-kulturního minima.  Soubor všech aktivit 
projektu tak povede k lepšímu začlenění cizinců do 
české společnosti.   Adresa: SOZE, 

Ostružnická 28, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 242 535

E-mail: okraj@soze.cz
Web: www.soze.cz

V ZÁŘÍ SE OPĚT ROZBĚHNOU KURZY ČESKÉHO 
JAZYKA PRO CIZINCE V PROSTĚJOVĚ
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Cyklistická stezka v Brněnské uliciCyklistická stezka v Brněnské ulici
Výstavba cyklistické stezky směrem 

na místní část Žešov a následně využi-
telné i pro významný cykloturistický cíl 
lázně Skalka byla zahájena v červenci 
tohoto roku.

Zahájení vlastní investiční akce před-
cházela poměrně složitá technická pří-
prava. V úseku od vnitřního městského 
okruhu až po most překračující rych-
lostní komunikaci R 46 byly vyřešeny 
téměř všechny technické i majetko-
právní záležitosti, kromě majetkopráv-
ních souvislostí v úseku od odbočky k 
areálu Agrostavu po odbočku k čerpací 
stanici.

Úsek od ulice Libušinka po židovský 
hřbitov je dlouhý 1,5 km a na jeho vybu-
dování je Státním fondem dopravní infra-

struktury přislíbena významná investiční 
dotace ve výši přesahující 5 mil. Kč.

Obracíme se na občany s žádostí, aby 
po dobu výstavby cyklostezky nenajíždě-
li na parkoviště u západní části Prostě-
jovského městského hřbitova, které bude 
na nezbytně nutnou dobu uzavřeno. Po 
provedení plánovaných staveních úprav 
bude kapacita parkoviště trvale snížena. 
Paralelně s výstavbou cyklistické stezky 
je však připravováno vybudování ná-
hradních parkovacích kapacit v blízkosti 
městského hřbitova.  -red-

Uzavírka parkoviště 
před hřbitovem

Od druhé poloviny srpna je uza-
vřeno parkoviště před Městským 
hřbitovem na Brněnské ulici. Dů-
vodem je budování cyklostezky 
směrem do Žešova. Parkování je 
po dobu výstavby umožněno podél 
jižní zdi hřbitova.

Po dokončení cyklostezky bude par-
koviště znovu zprovozněno, ovšem 
pouze pro podélná stání. Je proto tře-
ba počítat s jeho sníženou kapacitou. 
Město Prostějov připravuje zároveň 
výstavbu nového parkoviště v prostoru 
za východní zdí hřbitova.  -jg-

V říjnu tohoto roku bude dokon-
čena velmi důležitá část prostějov-
ských cyklistických stezek ve směru 
na Kostelec na Hané. Tato akce je 
součástí dlouholetého konceptu vy-
budování sítě cyklistických stezek 
centrem města Prostějova do radiál-
ních směrů.

Po dokončení cyklistické stezky 
budované městem Kostelec na Hané 
dojde k návaznosti na ostatní, již do-
končené, směry na Bedihošť, Čecho-
vic a po dokončení cyklistické stezky 
v ulici Brněnská i směrem na Žešov.

Akce je budována v souladu s Gene-
relem cyklistických stezek. Její délka 

je téměř 1 km a součástí této akce je i 
vybudování mostu přes řeku Hloučela, 
který byt nedávno usazen do prosto-
ru.

Náklady akce jsou cca 16 mil. Kč, 
přičemž téměř 8 mil činí dotace z 
Regionálního operačního programu 
Střední Morava. -red-

Dlouhodobě připravovaná síť cyklistických stezek se dokončuje
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TÝDEN UMĚLECKÝCH RADOVÁNEK
V SOBOTÍNĚ 

Malebný tábor ve vesničce Sobotín v

Jeseníkách hostil už pátým rokem

milovníky hudby, filmu, divadla, zkrát-

ka umění. Kreativní týden pro děti od

desíti do patnácti let začal 31. července a

trval do soboty 8. srpna.

Tábor, organizovaný Gymnáziem Jiřího

Wolkera, probíhal zčásti tradičně, zčásti

ale úplně nově. Letos bylo na pořadu

muzikálové téma s původní hudbou Karla

Štula, kdy příběh pojednával o žácích

školy na malém městě, kteří se rozhodnou

hrát divadelní hru Romeo a Julie. Zápletka

spočívá v tom, že ředitel školy nechce

dětem hru povolit. Námět napsali Mirek

Ondra a Aleš Procházka. 

„Program tábora byl vytvořen tak, aby

byla každá vteřina zaplněna, ale zároveň

byl dostatek prostoru pro odpočinek a

načerpání nových sil do další práce,“ říká

Procházka. 

Filmování i zkoušky na závěrečný večer

byly náročné, proto se tábor rozdělil do

několika dílen. Dílnu filmovou vedl Jakub

Vejmola, zde se připravovala kamera, střih

a jiné věci s tím související. Taneční dílnu

měla na starost Pavlína Novotná, která s

dětmi připravovala choreografii i samo-

statná vystoupení. V dílně Miroslava

Ondry se dabovaly kreslené seriály Včelka

Mája a Telettubies. Výtvarná dílna Magdy

Jansové zajistila kulisy, kostýmy či rekvi-

zity. Ondřej Krátký měl naproti tomu na

starost čas vyplněný sportovními a rekrea-

čními aktivitami. Celý chod tábora zabez-

pečila Hanka Lužná jako hlavní vedoucí. 

Snaha dětí vyvrcholila v závěrečném

vystoupení poslední den tábora, kde publi-

kum tvořili rodiče, kamarádi nebo známí.

Vystoupení začalo o půl osmé večer, a jak-

mile se setmělo, rozjela se premiéra filmu

R a  J.

„Za ty roky, co jezdím na tábor, můžu říct,

že tenhle byl nejpříjemnější. Mezi dětmi

nebyla žádná rivalita a panovala úžasná

spolupráce. Nic jsem nemusel opakovat

dvakrát a po každém vydařeném výstupu

si samy zatleskaly, bylo to docela

dojemné,“ vzpomíná Aleš Procházka. V

hlavních rolích účinkovali Lucka Válková

jako představitelka namyšlené Moniky,

Anička Kalandrová ztvárňující ve hře

suflérku (nápovědu) a Michal Tomeček v

roli Radka. Sólové party nazpívali Eva

Švédová a Marek Ščudla. Prostějovská

premiéra proběhne v Divadle Point 11. září

v 19 hodin.

Celý tábor finančně podpořil Gaudeamus

o.p.s., umělecký příspěvek v podání

vedoucích nabídlo divadlo Point a drobné

odměny pro děti zajistila firma Alika. 

Akce proběhla již tradičně pod záštitou

náměstka hejtmana Olomouckého kraje

Mgr. Aloise Mačáka.                       -vevi-

Natáčení filmu a filmování v exteriéru 

Vodní lázeň si v areálu tábora dopřál i dramaturg Mirek Ondra
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ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ

17.30  Pokoj v duši  

Slovenské drama.  Příběh přátelství a zrady! 
Jeden z nejúspěšnějších slovenských 

filmů, který na Slovensku vidělo za sedm týdnů přes

100 tis. diváků !

V hl. rolích  A. Mokos, R. Luknár, H. Krajčiová, J.

Hanzlík. Režie: Vladimír Balko,  97 min, premiéra ,

mládeži do 12 let nevhodný 

20.00 Andělé a démoni 

Americký thriller. Od autora Šifry mistra Leonarda
V hl. rolích  T. Hanks, E. McGregor, S. Skarsgard

Režie:  Ron Howard,  140 min, české titulky, ŠUP, 

repríza, mládeži do 12 let nevhodný       

STŘEDA 2. ZAŘÍ

17.30  Pokoj v duši     

20.00 Andělé a démoni  

ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ

17.00  Harry Potter 

a Princ  dvojí krve

Americký dobrodružný rodinný film. Temná tajem-
ství se zjevují…V hl. rolích  D. Radcliffe, R. Grint,

E. Watsonová, H. Bonham - Carterová režie: David

Yates, 154 min !, český 

dabing,  ŠUP, repríza, mládeži přístupný  

20.00  Bruno 

Americká komedie. Včera Vás dostal Borat, dnes
přichází Bruno. „Čauves, ich bin 
Bruno, holub míru ! „ V hl. roli  S. Baron Cohen

Režie:  Larry Charles, 83 min,  české 

titulky,  premiéra, mládeži  do 15 let nepřístupný   

PÁTEK  4. ZÁŘÍ

14.00  Harry Potter 

a Princ Dvojí krve

17.00 Harry Potter 

a Princ Dvojí krve

20.00  Bruno     

SOBOTA 5. ZÁŘÍ

14.00  Harry Potter 

a Princ Dvojí krve

17.00 Harry Potter 

a Princ Dvojí krve

20.00  Bruno   

22.15    Bruno - NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ

14.00    Harry Potter 

a Princ Dvojí krve

17.00 Harry Potter 

a Princ Dvojí krve

20.00    Bruno   

PONDĚLÍ  7. ZÁŘÍ

17.30    Bruno  

20.00    Princezny      

Španělské filmové drama. Příběh dvou žen - dvou
prostitutek - dvou princezen. V hl. rolích  M.

Nevarézová, C. Peňaová Režie: fernando León de

Aranos, 113 min, Premiéra, mládeži do 15 let nepří-

stupný   

ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ

17.30    Bruno       

20.00    Princezny

STŘEDA 9.ZÁŘÍ

17.30    Bruno      

20.00    Princezny

ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ

17.30    Vzhůru do oblak  

Americký animovaný rodinný film. S tisíci balónky
vzhůru do oblak!!!! Režie: P.Docter ,  B. Peterson,

102 min., český dabing, premiéra, mládeži přístupný 

20.00    Hanebný parchanti   

Americký akční- válečný film. Hanebně zparchantělá
jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. V hl.

rolích  B. Pitt, E. Roth, D. Krügerová aj., režie:

Quentin Tarantino, 149 min, české titulky premiéra,

ŠUP, mládeži do 12 let nevhodný 

PÁTEK 11. ZÁŘÍ

15.30    Vzhůru do oblak

17.30    Vzhůru do oblak       

20.00    Hanebný pancharti 

SOBOTA 12. ZÁŘÍ

15.30    Vzhůru do oblak

17.30    Vzhůru do oblak       

20.00    Hanebný pancharti 

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ 

15.30    Vzhůru do oblak

17.30    Hanebný pancharti       

20.00    Hanebný pancharti 

PONDĚLÍ 14. ZÁŘÍ

17.30 Vdaná snoubenka   

Americká romantická komedie I odbornice na
lásku může ztratit hlavu V hl. rolích 

U. Thurmanová, C. Firth, I. Roselliniová, režie:

Griffin Dunne,  90 min, české titulky,    premiéra,

mládeži přístupný 

20.00    Hanebný pancharti 

ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ

17.30 Vdaná snoubenka  

20.00 Hanebný pancharti      

STŘEDA 16. ZÁŘÍ

17.30 Vdaná snoubenka  

20.00 Hanebný pancharti 

ČTVRTEK 17. ZÁŘÍ

17.30 G. I. Joe    

Americký akční film. Jsou tam, kde všechny ostat-
ní možnosti selhaly. V hl. rolích  CH. Tatum, S.

Millerová, D. Quaid, K. Kurková aj.

Režie: Stehen Sommers,  107 min, český dabing,

ŠUP. Premiéra, mládeži přístupný 

20.00 Coco Chanel      

Francouzský životopisný film. Příběh moderní
ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen. 
V hl. rolích  A. Tautouová, A. Nivola aj.   Režie:

Anne Fontaineová, 105 min, , české titulky, 

premiéra, mládeži do 12 let nevhodný  

PÁTEK 18. SRPNA

17.30 G. I. Joe  

20.00 Coco Chanel        

SOBOTA 19. ZÁŘÍ

17.30 Coco Chanel    

20.00 G. I. Joe         

NEDĚLE 20. ZÁŘÍ

17.30 Coco Chanel    

20.00 G. I. Joe 

PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ

14.00 Na půdě

ČR 2009, 85 min    režie : Jiří Barta 
17.30 G. I. Joe  

20.00 Proroctví       

Americký mysteriózní  thriller. Záhada padesát let
starého proroctví. V hl. roli N. Cage   Režie: Alex

Proyas, 121 min, české titulky,   Premiéra, mládeži do 12

let nevhodný

ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ

17.30 G. I. Joe           

20.00 Proroctví

STŘEDA 23. ZÁŘÍ

17.30 G. I. Joe           

20.00 Proroctví

ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ

17.30 Návrh      

Americká romantická komedie. Jak uniknout deporta-
ci ze států ? Sńatkem ! V hl. rolích  S. Bullocková, R.

Reynolds aj Režie : Anne Fletecherová, 108 min, české

titulky, ŠUP, premiéra, mládeži přístupný 

20.00 Únos vlaku 123            

Americké krimidrama. John Travolta jako nelítost-
ný zločinec….V hl. rolích  J. Travolta,

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

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

Kinoklub DUHA   Školní 4, PV, tel.: 582 329 625, 582 329 628

PÁTEK 4. ZÁŘÍ

17.30 Andělé a démoni     

Americký thriller. Od autora Šifry mistra Leonarda.
V hl. rolích  T. Hanks, E. McGregor, S. Skarsgard

Režie:  Ron Howard,  140 min, české titulky, ŠUP, 

repríza, mládeži do 12 let nevhodný 

20.00    Andělé a démoni   

SOBOTA 5. ZÁŘÍ

17.30 Andělé a démoni   

20.00 Andělé a démoni  

PÁTEK  18. ZÁŘÍ

17.30   Hannah Montana                   

Americká rodinná hudební komedie. Žila dva životy,
teď si musí vybrat jen jeden z nich….Na motivy svě-
tově úspěšného TV seriálu - hit pro mládež! Režie:

Peter Chelsom, 102 min, český dabing,  repríza,

mládeži přístupný

20.00   Hannah Montana 

SOBOTA  19. ZÁŘÍ

17.30   Hannah Montana  

20.00   Hannah Montana 

ÚTERÝ  22. ZÁŘÍ

15.00 Milionář z chatrče        

USA / UK  2008, 120 min       Režie: Danny Boyle 

20.00 René 

ČR 2008, 85 min    režie :  Helena Třeštíková

PÁTEK 25. ZÁŘÍ

17.00 Harry Potter 

a Princ  dvojí krve

Americký dobrodružný rodinný film. Temná tajemství
se zjevují…..V hl. rolích  D. Radcliffe, R. Grint, E.

Watsonová, H. Bonham - Carterová režie: David

Yates, 154 min !, český 

dabing,  ŠUP, repríza, mládeži přístupný  

20.00    Harry Potter a Princ  dvojí krve            

SOBOTA  26. ZÁŘÍ

17.00   Harry Potter a Princ  dvojí krve

20.00   Harry Potter a Princ  dvojí krve

D.Washington, J. Turturro, Režie: Tonny Scott,

105 min, české titulky, ŠUP, premiér a, mládeži do

12 let nevhodný 

PÁTEK 25. ZÁŘÍ

15.30 Kletba Měsíčního údolí

Koprodukční pohádkový film. Dobrodružná
záchrana kouzelného světa - podle bestselleru E.
Goudgeové Malý bílý koníček. Režie: Gabor

Csupo, 102 min, český dabing, ŠUP, premiéra,

mládeži přístupný  

17.30 Návrh

20.00    Únos vlaku 123         

SOBOTA 26. ZÁŘÍ

15.00 Kletba Měsíčního údolí   

17.30    Návrh      

20.00 Únos vlaku 123                              

NEDĚLE 27. ZÁŘÍ

15.00 Kletba Měsíčního údolí   

17.30    Návrh      

20.00 Únos vlaku 123 

PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ

17.30 Mary a Max   

Australský animovaný film  pro dospělé.  Jedno
úžasné přátelství….. Zahajovací film festivalu
Sundance!!!!Režie:Adam Elliot, 92 min, české

titulky, Premiéra ,  mládeži od 12 let přístupný

20.00 Klíček  

České filmové drama. Hrůzná tajemství bývalého
vězení v Uherském Hradišti…V hl. rolích  N.

Lichý, P. Vlčková, J. Přeučil, S. Zindulka. Režie:

Ján Novák, 70 min, premiéra, mládeži do 12 let

nevhodný 

ÚTERÝ 29. ZÁŘÍ

17.30 Mary a Max    

20.00 Klíček

STŘEDA 30. ZÁŘÍ

17.30 Mary a Max    

20.00 Klíček

BIO SENIOR

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

PÁTEK  11. ZÁŘÍ

20.00 Jménem krále

Historický, nepřístupný do 12 let
ČR 2008, 77 min.

VSTUPNÉ: 60,- Kč 
Píše se 13. století. Království českému a markrabství

moravskému vládne Přemysl Otakar II.

Na zásnuby, které mají usmířit znesvářené rody pánů z

Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce v sever-

ních Čechách, správce královského hradu Bezdězu,

Oldřicha z Chlumu (Karel Roden). Cestou na hrad najdou

Oldřich a jeho pomocníci (Jan Dolanský, David Matásek)

stopy po loupežné vraždě neznámého kupce. Na vartem-

berském panství se Oldřich setkává s Ludmilou (Klára

Issová), dcerou Markvarta z Vartemberka, kterou zná od

jejího dětství. Ludmila se mu svěří, že se nechce vdát za

Beneše z Dubé (David Prachař), přestože jejich svatba je

podmínkou křehkého míru mezi oběma rody.

PÁTEK 18. ZÁŘÍ

20.00 Terminátor Salvation

Akční, sci-fi, nevhodný do 12 let
USA/Německo/UK 2009, 116 min., české titulky

VSTUPNÉ: 60,- Kč 

Píše se rok 2018. Soudný den přišel a zničil moderní civi-

lizaci. Postapokalyptickou krajinu brázdí armády termi-

nátorů, které zabíjejí či loví lidi, ukrývající se v troskách

měst a v pouštích. Malé skupinky přeživších se ale mobi-

lizovaly v hnutí odporu, které se ukrývá v podzemních

bunkrech a využívá každé příležitosti k útoku na nepřátel-

ské jednotky, které jsou v obrovské přesile.

Terminátory řídí síť umělé inteligence Skynet, která si

uvědomila sebe sama před 14 lety a během okamžiku se

obrátila proti svým tvůrcům a sežehla nic netušící svět

atomovým peklem. Jen jediný muž věděl, že se Soudný

den blíží. Jeden muž, jehož osud je navždy spojen s osu-

dem celého lidstva: John Connor (Christian Bale).

STŘEDA 23. ZÁŘÍ

13.00 Doba ledová 2 - Obleva

Animovaný, komedie
USA 2006, 86 min.

Ve filmu "DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA" se vracejí naši

hrdinové z prostředí pod bodem mrazu: chlupatý mamut

Manny, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a prehistoric-

ká krysoveverka Scrat. Naše trojice hrdinů stále drží

pospolu a užívá si výhody světa, který je ve stavu tání. Žijí

v primitivní verzi vodního parku, nabité vodními skluzav-

kami, bazény s vlnami a spoustou zvířat užívajících si slu-

níčka. . Manny kolem sebe vidí rodiny držící pohromadě

a cítí se připraven založit svou rodinu.

PÁTEK 25. ZÁŘÍ

20.00 Hannah Montana

Rodinná hudební komedie, přístupný
USA 2009, 102 min., český dabing

VSTUPNÉ: 50,- Kč 

Fenomenálně úspěšný seriál stanice Disney Channel

zamířil konečně i na plátna kin. Miley Stewart (Miley

Cyrus) se zoufale pokouší zvládat svůj náročný dvojí život.

Přes den je obyčejnou středoškolačkou, která stále více

zanedbává své přátele a školu, protože jí život víc a víc

ovládá její druhá tajná identita, popová hvězda Hannah

Montana. A jak se zdá, Miley je stále více nakloněna před-

stavě nechat Hannah svůj život ovládnout zcela. Její otec ji

proto odveze domů do Crowley Corners v Tennessee, aby

si uvědomila, co je v životě opravdu důležité. Rozjede se

tak dobrodružství plné zábavy, smíchu a romantiky, které

si ani Hannah Montana nedokázala představit.

ART FILM

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA
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Malá dívka uprostřed Francie, umístěná v

sirotčinci se svou sestrou, marně čeká

každou neděli, že se pro ně jejich tatínek

vrátí. Gabrielle Chanel je kabaretní zpěva-

čka, která v sobě cítí hrubou nespokoje-

nost se stavem světa. Je jí souzeno vypra-

covat se na legendu, jež zcela předefinuje

ženskou módu. Kabaretní zpěvačka s

příliš slabým hlasem stojící před publikem

podnapilých vojáků. Mladá švadlena, jejíž

prací je opravovat lemy v zadní místnosti

obchodu venkovského krejčího. Příliš

hubená začínající kurtizána, uprostřed pro-

stitutek a zhýralců, nachází útočiště u

svého ochránce Étienna Balsana.

Zamilovaná žena, která ví, že nebude „ničí

ženou“, ani ženou Boye Capela, muže,

který ji přesto tolik miloval. Rebelka, které

konvence tehdejší doby brání volně dýchat

a která se obléká do košil svých milenců.

To je příběh Coco Chanel! Příběh moder-

ní ženy, která navždy změnila svět módy,

svět žen. Před tím ji ale čeká určující

milostný trojúhelník, v němž se vyhraní

její povaha.

Legendární řada hraček od Hasbro Toys, k

jejichž výrobkům patří také mimojiné

nedávno na plátně oživení Transformers,

společně s animovaným seriálem a komik-

sem inspirovaly Paramount pictures k nato-

čení sci-fi akce.G. I. Joe. Můžeme se těšit

na rozličnou partu dobráků, ke kterým patří

neslyšitelný ninja Snake-Eyes, který mistr-

ně vládne nejen mečem, ale také automatic-

kými pistolemi, charizmatická hrdinka

Scarlett a jejich velitelé Hawk s Dukem.

Parta G. I. Joe musí odvracet útoky teroris-

tické organizace zvané COBRA, která chce

ovládnout svět. Elitní teroristický zabiják

ninja Storm Shadow vyrostl a byl pokrev-

ním bratrem na opačné straně stojícího

Snake-Eyese, což nám celý příběh zkom-

plikuje. Stephen Sommers na pozici režisé-

ra možná není takové lákadlo, jakým byl

Michael Bay, ale minimálně jeho první

Mumie dokázala, že má nadhled a správně

napínavou dobrodružnou podívanou nato-

čit zvládne. Obsazení nenabízí žádnou

hvězdu a minimálně Channing Tatum v roli

největšího drsňáka Duka je podezřelý, ale

na druhou stranu Ray Park z první epizody

Hvězdných válek nebo drsňák Adewale.

G. I. JOE Režie:Stephen Sommers

ČAUVES, ICH BIN BRUNO, HOLUB

MÍRU! Nerad mluvím sám o sobě und

stejně už asi všichni znáte, že ich bin

největší rakouská gay celebrita od

Arnolda Schwarzeneggera. Also, aspoň

pár slov: Narodil jsem v Klagenfurt v

Rakousku na počátku 80. let. Teď je mi 19

let. Ich bin Kozoh a umím nekakat šest

dní po sobě – osm když jsem zamilován.

Also dokážu hladce vstupovat do vody,

obdržet masáž a vyprázdnit žaludek

jakýmkoliv koncem. Nemusíte věřit, ale

Bruno nikdy nebyl profi model. Toužím

po životě, jaký mají všichni normální

Rakušani: Postavit dům, pod ním sklep a

v něm vychovat rodinu. Bruno vždy byl

super cool und trendy. Ich bin první

Rakušan s bulimií - v roku 1987, tři léta

před Dianou. Když skončil školu, ich

chtěl být tanečník und dostal roli ve videu

"Rhythm is a Dancer" von Snap,

nepříjemná historie. Potom já dělal v nej-

víc cool klubu ve Vídni - "Klub

Apartheid". Zde si mě povšimli produ-

centi největší kabel módní show

"FunkyZeit" a já stal moderátorem. Und

dann show slavil velký úspěch! 

BRÜNO         Režie: Larry Charles

Film vypráví příběh chlapce a dívky, kteří

vniknou jedné letní noci do opuštěného

komunistického vězení, kde se pomilují.

Nad ránem zjistí, že v opuštěné budově

nejsou sami. Dostali se zpět v čase do roku

1953. Následuje pokus o útěk, zadržení,

vyšetřování a nesmyslné mučení nevin-

ných s použitím elektřiny. Chlapci se poda-

ří z vězení za dramatických okolností unik-

nout. Jeho dívka však zůstane uvězněná v

minulosti, zatímco on se vrátí do roku

2008. Nikdo mu nechce rozumět, když se

snaží vysvětlit, co se stalo. Nakonec se

setká se svou dívkou – které je však už přes

sedmdesát let. Námět vznikl během

natáčení Příběhů železné opony v opu-

štěném vězení v Uherském Hradišti.

Tamní vězení bylo patrně nejkrutější v teh-

dejším Československu, pověstné muče-

ním elektrickým proudem a popravami,

kterých tam bylo vykonáno nejvíc po

Praze. Velitel věznice Ludvík Hlavačka se

později stal velitelem celé československé

pohraniční stráže a nařídil napustit želez-

nou oponu elektřinou.Roli brutálního veli-

tele věznice ztvárnil Jan Přeučil, jenž dlou-

hých 14 let pravidelně ve vězení navštěvo-

val svého otce, odsouzeného v procesu s

Miladou Horákovou. Bachaře si zahrál

letošní nositel Thálie Norbert Lichý.

KLÍČEK Režie:Jan Novák

Carl Fredericksen snil celý život o úžas-

ných dobrodružstvích se svojí ženou, jíž

slíbil, že vyrazí do Jižní Ameriky. Naivní

plány mu ale zkřížil život. Teď je mu 78

let, je vdovcem a vypadá to, že ho čeká

nudný podzim života strávený v jeho

domě. S takovýmto osudem se ale nechce

smířit, a proto přiváže ke své chalupě deset

tisíc balónků a vyrazí na cestu po obloze.

Nicméně zvrat osudu (a neodbytný skaut

Russel, kterému už chybí jen bobřík za 

pomoc starým lidem) jej znovu přivedou k

životu... Vzhůru do oblak je desátým fil-

mem společnosti Pixar Animation Studios

a prvním filmem společností Disney a

Pixar, který je natočen v systému Disney

Digital 3D. Na jeho tvorbě se podílel štáb

o téměř 375 lidech. Režie filmu se ujal

Pete Docter, který je také spoluautorem

scénáře. "Osobně považuji film za kvalitní

tehdy, pokud o něm stále přemýšlíte poté,

co jste se vrátili z kina domů," uvedl.

"Odejdete z kina a stále na něj myslíte,

nejen druhý den, ale i další rok. Aby na vás

film mohl takhle zapůsobit, musí obsaho-

vat skutečné emoce a nějak se vztahovat k

vašemu vlastnímu životu."

VZHŮRU DO OBLAK Režie: Bob Peterson, Pete Docter

V roce 1959 byla jako součást slavnostní

ceremonie, na počest otevření nové

základní školy, uložena časová kapsle. Ta

obsahovala výkresy některých studentů a

jeden list papíru se zdánlivě náhodnými

řadami čísel. O padesát let později je kaps-

le znovu vykopána a list s čísly se dostane

do rukou profesora Johna Koestlera,

kterému  se číselná řada podaří rozluštit.

Vzkaz přesně předpovídá všechny strašné

události a katastrofy, ke kterým došlo v

uplynulých letech. Obsahuje data, místa i

počty obětí. Jak se Koestler prokousává

dokumentem, zjišťuje, že mu přebývají tři

události. Tři věci, ke kterým ještě nedošlo.

A pokud ten papír říká pravdu, poslední z

nich zničí svět. John se pouští do zoufalé-

ho závodu s časem, ve snaze předpověze-

ným událostem zabránit, ale katastrofy si

žádají oběti a tou poslední může být i on

sám. Nicolas Cage sice v poslední době

nedostává své pověsti oscarového herce a

bývalé hvězdy první velikosti, ale pořád

ještě má daleko k tomu, abychom ho ode-

psali. Druzí Lovci pokladů ukázali, že má

stále ještě komerční potenciál, se kterým

se musí počítat, ale na to, aby si udobřil

fanoušky Skály a Tváří v tvář, to je stále

málo. Na jaře 2009 ale dostane další šanci.

A tentokrát by to pro něj i pro nás mohlo

dopadnout dobře. Knowing by měl být

scifi thriller, jehož hlavním hrdinou bude

obyčejný učitel Ted Myles. Jeho život

nabere značné tempo.

PROROCTVÍ                              Režie: Alex Proyas

COCO CHANEL Režie: Anne Fontaine
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PÁTEK 11. ZÁŘÍ

19.00 R a J
Premiéra nejnovějšího filmového muzikálu s hudbou
Karla Štula. Film vznikl během filmového tábora v
Sobotíně v létě 2009 a sleduje příběh žáků základní
školy, kteří se rozhodnou připravit představení Romeo

a Julie. Nechybí zde samozřejmě milostná zápletka
řada komických situací. 
Hrají: A. Kalandrová, L. Válková, M. Tomeček,

O.Krátký, M.Ščudla, M. Bajer , členové Divadla Point

a Pointík I.a II. a další

Scénář a režie:  Miroslav Ondra a Aleš Procházka

STŘEDA 16. ZÁŘÍ

19:00    Jaromír Břehový

SBOROVNA

Divadlo Pavla Trávníčka Praha  
divadelní sál mimo předplatné 

Původní česká komedie, která řeší problematiku

učňovské mládeže prostřednictvím učitelského

sboru.Je to nemilosrdná mozaika celé naší spole-

čnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka se

zamyslet, v čem to vlastně žijeme.

Hrají: P. Trávníček, L. X. Veselý, P. Jindrová, 

U. Kluková, K. Kornová, H. Tunová, M. Fialková

Vstupné 200 (předprodej), 220 Kč

Pořádá Agentura MARCUS

ČTVRTEK 17. ZÁŘÍ

19:00    Wolfgang Kohlhaase 

Rita Zimmerová

ŠTIKA K OBĚDU

Agentura Harlekýn Praha
divadelní sál skupina B

Komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá... Tři

obstarožní sestry mají sluhu Rudolfa, který toho ví

příliš mnoho. Dojdou k závěru, že by se ho měly

zbavit. Podceňovat sluhy se však vždycky nemusí

vyplatit. Hrají: V. Postránecký, L. Švormová, K.

Fialová, N. Konvalinková

Režie: Pavel Háša

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 210, 220, 230 Kč

PÁTEK 25. ZÁŘÍ

19:00    „PŘÍBĚH JAZZU“

ONDŘEJ HAVELKA 

A JEHO MELODY MAKERS

divadelní sál mimo předplatné

Koncert

Vstupné 300, 320, 340 Kč

PÁTEK 25. ZÁŘÍ

19:00    Eric – Emmanuel Schmitt

ZÁHADA

Divadlo na Fidlovačce Praha
divadelní sál skupina 5P

Psychologická detektivka plná záhad ze života dvou

mužů. Erik Larsen se vypravil na opuštěný ostrov za

významným spisovatelem Abelem Znorkem, aby s

ním jakožto redaktor provinčních novin udělal inter-

view o jeho poslední knize Zapřená láska. Když

však začne pátrat po identitě ženy, které jsou Znor-

kovy milostné dopisy adresovány, profesní rozhovor

o literatuře se změní v osobní souboj dvou mužů s

odlišným pohledem nejen na lásku a sexualitu, ale

na život vůbec. Po jedné vyjasněné záhadě se vzápě-

tí vynoří další a další - dokonce i v reálném životě

Erika Larsena, protože i on má svá tajemství.

Hrají: T. Töpfer, O. Brousek ml.

Režie: Ondřej Brousek

Konec přestavení asi ve 21 hodin

Vstupné 230, 250, 270 Kč

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

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Abonentní sezónu zahájí 
Štika k obědu, do Prostějova 

míří také Melody Makers

Hody v Národním domě zpestří
pohádka, film, divadlo, 

koncert i květiny

Výtečná komedie Wolfganga Kohlhaase a

Rity Zimmerové Štika k obědu s Václavem

Postráneckým, Libuší Švormovou, Květou

Fialovou a Naďou Konvalinkovou otevře

ve čtvrtek 17. září v 19 hodin prostějovskou

abonentní divadelní sezónu 2009 – 2010. 

Divácky vděčné představení nastudoval pro

pražskou Agenturu Harlekýn nedávno zesnu-

lý režisér, manžel Květy Fialové, Pavel Háša. 

Bohaté majitelky akcií proslulého pivovaru se

jako vždy na léto uchylují do svého venkov-

ského sídla. Každá z nich má docela jinou

povahu, všechny jsou však staré panny. 

Je tu s nimi také sluha Rudolf, který již třicet

let zastává v jejich službách "holku pro všech-

no". Stěhuje nábytek, nosí kufry, nakupuje,

vaří, obsluhuje a poskytoval i služby zcela

intimního rázu. Sestry dojdou k závěru, že

Rudolf toho ví příliš mnoho, a rozhodnou se

ho zbavit. Podceňovat sluhy se však nevy-

plácí. Štiku k obědu uvidí předplatitelé skupi-

ny B.

První představení sezóny zhlédnou také abo-

nenti skupiny 5P. Divadlo na Fidlovačce

uvede v pondělí 28. září v 19 hodin inscenaci

současného nejvýznamnějšího francouzského

autora Erica- Emmanuela Schmitta Záhada,

ve které se představí Tomáš Töpfer a Otakar

Brousek mladší. „Je to psychologická detek-

tivka plná záhad ze života dvou mužů,“

naznačila ředitelka Městského divadla v Pro-

stějově Alena Spurná. 

V pátek 25. září od 19 hodin září je na progra-

mu koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody

Makers. „Koncert nazvaný Příběh jazzu má

podtitul Hudba, která rozhýbala 20. století,“

uvedla Spurná a vysvětlila také, proč budou

Melody Makers koncertovat v Prostějově již

v září a nikoliv před Vánocemi jako obvykle:

„Pan Havelka je zaneprázdněn režií operety

Netopýr v Národním divadle v Brně. Nechce-

me riskovat, že by se tradiční koncert v Pro-

stějově nekonal a domluvili jsme se proto na

již  zářijovém termínu.“ 

eze

Filmový dokument Prostějovská historic-

ká architektura zhlédnou lidé, kteří si na

hodovou neděli 13. září naplánují návštěvu

prostějovského divadla. 

„V době od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin po-

běží v divadelním sále film, který vyrobilo

prostějovské televizní a filmové studio Adnoc

v režii Tomáše Vincence,“ uvedla ředitelka

Městského divadla v Prostějově Alena Spurná

a dodala: „Film budeme promítat jako smy-

čku stále dokola, takže je úplně jedno, kdy lidé

přijdou.“

Do programu hodových oslav organizátoři již

tradičně zařadili také prohlídku secesního

skvostu, kterým Národní dům je. Spurná v

této souvislosti připomněla, že jedinečné dílo

architekta Jana Kotěry bylo před půldruhým

rokem zařazeno do seznamu národních kul-

turních památek. Komentované prohlídky

začínají v 9, 10, 11 a 14 hodin. 

Pořadatelé hodových slavností v Národním

domě pamatovali stejně jako v minulých

letech  na děti, pro které v přednáškovém

sále od 10.30 hodin zahraje brněnské Divadlo

Paravánek pohádku O Palečkovi.

Návštěvníci nahlédnou také do jindy veřej-

nosti nepřístupné zkušebny pěveckých

sborů – na 15. hodinu je připravený koncert

ženského sboru Vlastimila. O hodinu později,

tedy v 16 hodin se v přednáškovém sále

uskuteční poslední program hodových slav-

ností v Národním domě, kterým je nejnovější

představení  Divadla Hanácké obce Kláro!...

aneb Jak se (také) dá dělat divadlo. „Svěží

představení nastudovali prostějovští ochotníci

podle Čapkovy předlohy v režii Hany

Lužné,“ informovala ředitelka Spurná.

Slavnostní atmosféru hodové neděle bezpo-

chyby podtrhne v posledních letech již tradi-

ční květinová výzdoba. „Letošní výzdoba

bude tématická,“ prohlásila ředitelka Spurná

na závěr své pozvánky do Národního domu s

tím, že bouzovské květinářství, které letní

vazby pro Národní dům vytváří, připraví sva-

tební výzdobu.

eze

Prodej divadelních abonentek
skončí v sobotu 5. září

Zcela mimořádně bude v sobotu 5. září v

době od 9 do 13 hodin otevřená pokladna

Městského divadla v Prostějově. Ve stejný

den končí prodej abonentek pro tři diva-

delní a jednu koncertní předplatitelskou

skupinu.

„Sobotní prodej umožní lidem koupit si abo-

nentku doslova v hodině dvanácté.

Vycházíme tak vstříc zájemcům, kteří se třeba

až nyní vrací z dovolené, nebo těm, kteří na

nákup permanentky zapomněli,“ uvedla ředi-

telka divadla Alena Spurná. Vysvětlila sou-

časně, že dodatečný nákup předplatného

počítačový program neumožňuje: „Jakmile

spustíme doprodej na jednotlivá představení,

počítač již nákup permanentky nepovolí.“

Počet abonentů  prostějovského divadla se

ustálil přibližně na dvanácti stovkách,  zájem

o sezónu 2009 - 2010 je podle vedoucí před-

prodejního střediska Aleny Křížové obdobný

jako v minulých letech.                             

eze

Poslední vstupenky 
na Dagmar Havlovou

Poslední desítky vstupenek na představení

pražského Studia DVA Chvíle pravdy s

Dagmar Havlovou-Veškrnovou a Petrem

Kostkou nabízí předprodejní středisko

Městského divadla v Prostějově.  Touto

divadelní hrou zahájí v sobotu 29. srpna v

19 hodin prostějovské  divadlo novou diva-

delní sezónu. „O vstupenky je mimořádný

zájem,“ uvedla ředitelka divadla Alena Spur-

ná s tím, že po Praze, Brně a Bratislavě je Pro-

stějov jediným městem, kde je tato převzatá

inscenace Divadla na Vinohradech uváděna.

„Jsme velmi poctěni, že se nám podařilo

Chvíli pravdy získat. Usilovali jsme o to něko-

lik let,“ uvedla ředitelka Městského divadla v

Prostějově Alena Spurná s tím, že Dagmar

Havlová v roli hospodyně Kathleen Hoga-

nové bude v Prostějově účinkovat vůbec

poprvé. Horovitzovou Chvílí pravdy v režii

Ladislava Smočka se Dagmar Havlová po

několikaleté pauze, během níž plnila roli první

dámy země, vrátila do vinohradského divadla.

Zdá se mi, že na poměrně jednoduchém

příběhu ukazuje zápas člověka se sebou

samým, složitost hledání pravdy a poznání,

odpovědnost člověka za osud druhých, zlost

rostoucí z dávných traumat, ale i schopnost

odpouštět. Tedy stavy mysli, za které se sty-

díme, ale i ty na které jsme hrdí,“ uvedla Dag-

mar Havlová k pohnutkám, které ji vrátily k

divadlu.Roli stárnoucího profesora hudby a

angličtiny Jacoba Brackishe, muže pevných

etických zásad a estetických norem, svěřil

režisér Smoček Petru Kostkovi. Profesor si na

inzerát najme hospodyni. Tak se do jeho

domu dostává Kathleen Hoganová, obyčejná

irská žena, která nevyniká teoretickými zna-

lostmi ani nedosahuje úrovně jeho vzdělání,

ale přináší do jeho života zcela jiné hodnoty a

kvality. Navíc se brzy ukáže, že ti dva mají

mnohem více společného, než se zprvu zdálo.

eze
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Mateřské centrum Cipísek vstupuje do dalšího školního roku s nabídkou nových programů 

Pojď se přihlásit nebo aspoň podívat do kroužku KÁMOŠ

Mateřské centrum Cipísek připravuje

pro nadcházející školní rok spoustu

nových programů pro rodiče s dětmi.

Hlavní náplní však stále zůstávají všem

přístupné herny pro rodiče s dětmi od

narození do 6 let se společným progra-

mem i volným hraním.

Pokračovat budou vzdělávací programy

pro rodiče s hlídáním dětí (např.výuka ang-

ličtiny, vzdělávací kurzy) a kroužky pro děti

od 2 let. Chybět nebude Cipískova školička

jako přípravka na vstup do mateřské školy

ani dramaticko-výtvarný kroužek pro pře-

dškolní děti Hrátky s pohádkou. Novinkou

bude Cvičení s Eliškou – hudebně pohybo-

vý kroužek pro děti od 3 do 5 let a zdravot-

ní cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku.

Pro těhotné maminky a čerstvé maminky s

miminky nabízíme nově kurz předporodní

přípravy, cvičení pro těhotné , cvičení s

miminky a cvičení po porodu  či kurzy

baby masáží. Všechny kurzy proběhnou

pod odborným vedením porodních asisten-

tek. V programu MC se objeví i výživové

poradenství nebo kurz znakové řeči pro

batolata. Zápisy do kurzů a kroužků

proběhnou na obou pracovištích od 31.8. do

11.9. Od září se obnovuje činnost Klubu

dvojčat. Klub je otevřen všem rodinám s

dvojčaty a vícerčaty. První akcí bude

zahradní setkání, které se uskuteční v pon-

dělí 3.9. od 16 hodin na zahradě MC Dvo-

řákova. V rámci  10. výročí, které letos

Mateřské centrum Cipísek oslavuje, MC

připravilo besedu s kmotrou MC dr. Jiřinou

Prekopovou, světoznámou psycholožkou a

autorkou řady knih zabývajících se výcho-

vou dětí. Beseda se uskuteční 20.října v

přednáškovém sále Městského divadla v

Prostějově. Na přednášku je potřeba zajistit

si předem rezervaci vstupenek- v MC nebo

e- mailem. Ke svým kulatinám MC také

připravuje výstavu fotografií na téma Rodi-

na. Budeme rádi, když nám zašlete fotogra-

fii z vašeho rodinného života na

e-mail mcprostejov@centrum.cz

Mateřské centrum je nezisková organizace

otevřená všem sociálním skupinám, její

fungování po dobu deseti let je možné díky

finanční podpoře Města Prostějov, Olo-

mouckého Kraje a MPSV. Všem svým

finančním partnerům MC děkuje za dlou-

hodobou trvalou přízeň a finanční podporu

Občanské sdružení Mateřské centrum Pro-

stějov vzniklo v roce 1999 jako iniciativa

maminek na mateřské dovolené, které cíti-

ly potřebu dělat něco pro svoje děti a jiné

rodiny s dětmi. Hlavním cílem MC Cipísek

je stejně jako na  počátku podpora mateřst-

ví, rodičovství a zdravých vztahů v rodině.

Komunitní prostor Mateřského centra je

otevřen všem zájemcům a podle jejich

potřeb a požadavků jsou  organizovány

aktivity MC. Rodiče na rodičovské dovo-

lené, kteří navštěvuje MC překonávají svoji

sociální izolaci, navazují kontakty a přátel-

ství. Děti se dostávají mezi jiné děti a mají

jedinečnou příležitost učit se prvním kon-

taktům s kolektivem, ale současně mít

nablízku svoji maminku nebo tatínka. Mezi

návštěvníky se totiž pravidelně objevují i

tatínci, ale také dědečc i a babičky. MC

Cipísek nabízí své aktivity v současnosti na

dvou pracovištích

- MC Dvořákova 5 
a MC sídliště Svobody 6.

Máš rád zábavu a společnost?

Baví tě si hrát, povídat, soutěžit,

pomáhat? Když přijdeš domů, nudíš se?

Nebo nevíš jak trávit (sám/s kamarády)

volný čas? Pojď se přihlásit nebo aspoň

podívat do kroužku KÁMOŠ

Tento kroužek pod názvem ,,Kámoš" byl

založen před dvěma lety, jeho vedoucími

jsou tři 15ti letí kluci Miroslav Rajtr, Ladi-

slav Soldán a Martin Riedl. Kroužek slouží

jako zařízení pro děti, které se chtějí bavit,

soutěžit, hrát si, potkávat nové lidi,

pomáhat. Kompletní nabídku najde na

webu http://kkamos.blog.cz/rubrika/o-nas

.Podívat se můžete i na fotky z akcí

http://kkamos.galerie.cz a kontakty najdete

v rubrice KONTAKTY.

CO NABÍZÍME?
- zábavu, skotačení, zpěv, hry,

- výuku v PC UČEBNĚ, výlety, soutěže,

besedy, stezky

- do kroužku se můžou přihlásit děti ve

věkové kategorii 8-15 let

- jsme otevřeni všem dětem a místem, kde

jsou rodiče vítáni

- pomáháme nalézt nové přátele, poznat

nové věci

Doplňková nabídka kroužku: 
přednášky, besedy, výlety, šipky, stolní fot-

bal, čajovna, PC učebna, deskové hry a

jiné!

KDE NÁS NAJDETE?
Kroužek Kámoš

KLUB OÁZA

Cyrilometodějské gymnázium

Komenského 17,Prostějov 79601

e-mail: kkamos@seznam.cz

web: www.kkamos.blog.cz

tel.774275074,77527194,777136012

ZÁPIS do kroužku KÁMOŠ pro školní

rok 2009/2010 se uskuteční 14. 9. Od

14:30 do 17:00

Letní prázdniny v MC Cipísek proběhly ve znamení pohádek- pohádkových týdnů

se zůčastnilo 40 maminek se svými dětmi.
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Městský úřad Prostějov, odbor školství a kultury, oddělení DUHA, Kulturní klub
u hradeb ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR a Hanáckým folklorním

sdružením o.s. si vás dovolují pozvat na

konané u příležitosti tradičních prostějovských hodů na náměstí 
T.G.Masaryka a ve Smetanových sadech. 

V rámci slavností proběhnou II. Dožínky Olomouckého kraje.
SOBOTA 12. září 2009

nám. T. G. Masaryka

14:00 HANÁCKÉ 

NOKTURNO

Odpolední posezení při hanácké

muzice. K dobré náladě budou

hrát lidové muziky Klasu z Kralic

na Hané, Hané z Velké Bystřice,

ZUŠ Vl. Ambrose z Prostějova,

Záhorská muzika Olomouc,

Strunky ze ZUŠ Iši Krejčího Olo-

mouc, pěvecký sbor Rovina z

Olomouce.

16:00 CIMBÁLOVÁ 

MUZIKA 

ze Starého Poddvorova s dětským

folklorním souborem Kordulka.

NEDĚLE 13. září 2009

nám. T. G. Masaryka

08:30  Slavnostní zahajovací 

koncert hanácké krojované

dechové hudby 

VŘESOVANKY 

Vladimíra Žocha.

09:30  JARO HANÉ…

komponovaný pořad dětských

folklorních souborů. Programem

provází lidová vypravěčka Marie

Pachtová z Vyškova. Účinkují:

ZUŠ Vl. Ambrose, Mánes a

Valentýnek z Prostějova, Klásek a

Kláseček z Kralic na Hané, Roz-

marýnek z Kroměříže, Kruš-

pánek z Velké Bystřice, Hanáček

z Troubek nad Bečvou, Hanáčci z

Litovle, Sluníčko z Kojetína,

Sasanka ze Dzbele         a Klebet-

níček z Vyškova.

11:00 DOMINO Olomouc

moravské lidové písně ve vlast-

ních úpravách skupiny, která se

ráda vrací i k tradicionálům či fol-

kovým standardům.

12:00 VITÉTE U NÁS…

přijetí hostů a zástupců folklor-

ních souborů na prostějovské rad-

nici.

13:00 DOŽATÁ

předání dožínkového věnce hejt-

manovi Olomouckého kraje Mar-

tinu Tesaříkovi.

13:30 TANEČNÍ SKUPINA

RUT PROSTĚJOV

Židovské tance v choreografii

Evy Štefkové.

14:30 ČERNÁ RODINKA

klasické pouliční představení

aneb uličnickej blázinec. Chůda-

řský výlet mezi lidi v podobě ztře-

štěné rodinky, která se ocitla v

neznámém městě v podání diva-

dla KVELB z Českých Budějo-

vic.

14:30 Zahájení odpoledního

galaprogramu

s příjezdem hostů ve šlechtickém

kočáru a krojované lidové muziky

souboru Klas z Kralic na Hané na

historickém žebřiňáku na náměstí

T. G. Masaryka.

14:30 ČI SÓ HODE…

komponovaný pořad dospělých

hanáckých souborů s průvodním

slovem Marie Pachtové. Účinku-

jí: Mánes Prostějov, Klas Kralice

na Hané, Trnka Vyškov, Cholinka

z Choliny na Hané, Olešnica

Doloplazy, Hanačka Litovel,

Kosíř z Kostelce na Hané, Hanák

Troubky nad Bečvou. V progra-

mu zazpívá Eliška Švábová z

Nového Malína a Michaela

Matušková z Lipníku nad

Bečvou, finalistky celostátní sou-

těže dětských zpěváků ve Vel-

kých Losinách.

17:00 DĚDA MLÁDEK

ILLEGAL BAND

závěrečný koncert svérázné kape-

ly, o které stále platí, že její kon-

cert se prostě musí vidět! Koncert

se koná za finančního přispění

Olomouckého kraje.

NEDĚLE 13. září 2009

Smetanovy sady

10:00 Projížďky historickým

kočárem

občanského sdružení Historické

kočáry „MYLORD“ Václava

Obra. Projížďky budou probíhat v

půlhodinových intervalech dle

časovek. Letos poprvé zdarma

díky finančnímu přispění Olo-

mouckého kraje.

10:00 Promenádní koncert 

krojované dechové 

hudby 

MORAVSKÉ 

VESELKY

ze Sušic u Přerova s kapelníkem

Jaromírem Školoudíkem.

11:00 OTESÁNEK

loutkové představení českobudě-

jovického DIVADLA KVELB

určené dětem i dospělým pohád-

komilům. Bude Otesánkovi stačit

jeho rodná vesnice, kraj, stát, pla-

neta… sní i vás? Přijďte! Bát se

nemusíte, protože ho budete baštit

taky!

14:00 Ukázka přepřažení

koní a odjezd 

šlechtického kočáru 

s hosty 

zahájení galaprogramu na námě-

stí T. G. Masaryka za doprovodu

lidové muziky národopisného

souboru KLAS z Kralic na Hané

na historickém žebřiňáku.

15:00 Galakoncert krojované  

dechové hudby 

MISTŘÍŇANKY 

s lidovým vyprávěčem

promenádní koncert se koná 

za finančního přispění

Okrašlovacího spolku o.s. 

a TK PLUS s.r.o.

Vstup na program Prostějovských
slavností je volný. Bohatý jar-
mark. Předvádění tradiční lidové
tvořivosti. Hodové občerstvení.

Změna programu vyhrazena! 
www.prostejov.eu

Záštitu nad folklorními slavnost-

mi převzali Miloslav Vlček, před-

seda Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR, poslanec Parlamentu

ČR Ivan Langer, hejtman Olo-

mouckého kraje Martin Tesařík a

starosta města Prostějova Jan

Tesař. Slavnosti se konají za fi-

nančního přispění Olomouckého

kraje, města Prostějova a FOS ČR

Praha.

PROSTĚJOVSKÉ XXVII.
HANÁCKÉ SLAVNOSTI

12. - 13. ZÁŘÍ 2009
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Kavárna ND Vojáèkovo n. 1, PV

OD 3. ZÁŘÍ  DO 28. ŘÍJNA

JINDŘICH ŠTREIT 

Sovinec Fotografie 

JINDŘICH ŠTREIT 

FOTOGRAFIE 

Prohlídky prostějovské radnice o hodovém víkendu 
Sobota 12.9.2009        18.00 hod. 19:00 hod. 

20:00 hod. 21:00 hod.
Neděle 13.9. 2009 10:00 hod. 11:00 hod. 13:00 hod. 

14:00 hod. 15:00 hod. 16:00 hod. 17:00 hod.

RESTAURACE NA ŠPALÍČKU V PROSTĚJOVĚ si vás
dovoluje pozvat na výstavu fotografií

JOSEF FRANC VIA BALTICA – POHLEDNICE Z ESTONSKA
Fotografie jsou vystaveny od 11. srpna do 10. září 2009
Akce se koná za finanční spoluúčasti města Prostějova

Foyer ND Vojáèkovo n. 1, PV

Kapela se veřejnosti pochlubí už v nedě-

li 27. září 2009 v 14.00 hod v krásném

prostředí sportovního areálu TJ Krum-

sín, kdy pokřtí své první CD natočené ve

studiu „Tonstudio Rajchmann“ v Dolních

Bojanovicích, a které nese název ,,Cesti-

čkou do Krumsína“.

Celým koncertem bude provázet kmotr pan

Karel Hegner. Jako hostující kapela vystou-

pí krojovaná valašská kapela Lidečanka.  

V těchto dnech u příležitosti  letošních

Hanáckých slavností budou opět zpří-

stupněny prostory prostějovské radnice.

Prohlídka povede po hlavním schodišti

přes zasedací místnost, pracovnu staros-

ty a červený salonek do obřadní síně, kde

bude probíhat výklad, který bude dopl-

něn promítáním dokumentu o historii

radnice.

Tentokrát budou mít návštěvníci možnost

vidět místnosti ve večerních hodinách. V

sobotu budou prohlídky až od 18 hodin.

Navíc budou ještě doplněny dalším překva-

pením. 

V neděli potom bude první prohlídka

začínat v 10 hodin, poslední pak bude v 17

hodin.

Zájemci se seřadí před hlavním vstupem a

vyčkají příchodu průvodkyně. 

Prohlídky jsou zdarma, a tak jako každým

rokem je zajišťují pracovnice informační

služby Městského úřadu Prostějov.

ZVEME VÁS NA KŘEST CD 
KAPELY KRUMSÍŇANKA 

PROHLÍDKY RADNICE NA DNY
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ VE

DNECH 12. – 13. 9. 2009

Nenápadná, klidná, útulná, pohodlná,

nekuřácká. Taková je kavárna sídlící ve

Špalíčku (pobočka muzea Prostějovska,

vedle Cyklo Vačkář, naproti tržnici). Tato

kavárna nabízí 57 druhů kávy,krom toho

nejvzácnější, kávu světa cibetkovou

kávu,dále nabízí kávy a čaje Fair Trade (ale

i jiné kávy a čaje).Také mají horkou čoko-

ládu, mléčné koktejly z čerstvých surovin,

horké maliny a jiné pochutiny.Mimo jiné si

zde můžete zakoupit originální šperky z

Indonésie.V Prostějově ji máme od 6.února

letošního roku a podle návštěvní knihy ji

objevili i zákazníci z celé republiky. V létě

nabízí posezení na dvorečku, kde si můžete

dát skvělé FRESH nápoje a využít stinného

prostředí.

Všichni jste srdečně zváni!
Provozní doba:

Po zavřeno

Út 10:00-22:00

St 10:00-22:00

Čt 10:00-22:00

Pá 10:00-22:00

So 10:00-22:00

Ne 14:00-20:00 

Jakub Čech, 9 let, Prostějov

KAVÁRNA VE ŠPALÍČKU 
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Cena města Prostějova je udělena panu

PhDr. Miloši Kvapilovi za přínos pro

město Prostějov v oblasti knihovnictví.

Pan Miloš Kvapil pracoval celý svůj pro-

fesní život jako knihovník. Po studiích na

FF UK se vrací zpět do svého rodného

města a nastupuje jako knihovník do Výz-

kumného ústavu oděvního, kde velmi dobře

uplatnil své jazykové znalosti. Po zrušení

ústavu prošel řadou zaměstnání a v r. 1997

se stává ředitelem Okresní, později Městské

knihovny v Prostějově. Knihovna se pod

jeho vedením stala důstojným informačním

a komunitním centrem města.

PhDr. Miloš Kvapil se však nevěnuje pouze

prostějovské knihovně, ale organizuje např.

celostátní semináře věnované problematice

služeb specifickým skupinám uživatelů,

působí jako lektor, přednáší externě na Uni-

verzitě Palackého v Olomouci. 

Bohatá je i jeho publikační činnost v regio-

nálním i odborném tisku. Je dlouholetým

editorem kulturního revue Prostějovská

Štafeta. V posledních letech vydává i vlast-

ní básnické sbírky.

Za aktivity ve SKIP a významnou vzdě-

lávací a publikační činnost v regionu zís-

kává cenu českých knihovníků.

Knihovnictví pro něj nebyla jen obyčejná

práce, ale spíše poslání a celoživotní

koníček, což dokládá i jeho oblíbený citát:

“Učinil jsem tu tolik, kolik jsem dovedl,

nikoliv, kolik jsem chtěl a měl udělat.“ 

Text: Martina Drmolová
Fota: Lukáš Andrýsek

Herec, zpěvák, textař a bavič. Vystudoval

pražskou DAMU, obor herectví. Natočil

desítky titulů na desítkách nosičů,

nejčastěji s vlastním textem v různých

jazycích. Vystupuje se skupinou Golem i

mnoha dalšími orchestry. Je autorem

celé řady scénářů.

Působí též jako režisér v oblasti zábavy.

Hostoval v činohře Národního divadla, v

Hudebním divadle Karlín, v divadle Sema-

for, Rokoko atd. Řadu rolí odehrál také v

muzikálech, např. 451st. Fahrenheita, E55,

Cabaret-cabaret, Hamlet, Galileo, Gentle-

mani, Pokrevní bratři, Jekyll a Hyde atd.

Ztvárnil celou řadu větších i menších filmo-

vých rolí. Vystupuje doma i v zahraničí. Za

posledních deset let natočil 4 sólové CD se

skupinou Golem. Se sólisty státní opery

režíroval, v původním jazyce, opery: „Noc

s Mozartem“, „Don Giovanni“, “One

woman show Terezy Duchkové” a v roce

2004 autorskou hru „Kancelář“. Sám o

sobě říká, že by se tak nevytahoval, kdyby

měl opravdu talent. 

www.joseflaufer.cz

31. 10 .2009 v 19:00 hod. 
Městské divadlo.  
Předprodej vstupenek zahájen!

Nejprve však malé ohlédnutí. V letošním

roce slaví Vlastimila neuvěřitelné výročí.

Uplynulo již 140 let od chvíle, kdy byl

spolek založen. Zpočátku se nezabýval

jen zpěvem. Fungoval velmi aktivně v

čase národního obrození, podporoval

českou kulturu, šířil kultivovaný český

jazyk, mimo jiné půjčováním českých

knih, a všemožně v tomto směru povzbu-

zoval Prostějovany.

Významné výročí oslavila Vlastimila  sezó-

nou bohatou na různá vystoupení. Tradičně

to byl  koncert v rámci loňských Hanáckých

slavností, série koncertů adventních a váno-

čních, které byly většinou věnovány prostě-

jovskému publiku. Jeden z nich si však opět

měli možnost poslechnout i návštěvníci

Staroměstského náměstí v Praze v rámci

mezinárodního festivalu České vánoce. Již

poněkolikáté byl sbor pozván na červnový

festival Ženská srdce, který již léta pořádá

Unie českých pěveckých sborů a který se

tentokrát konal ve Veselí nad Mora-

vou.Vyvrcholení přišlo v podobě Jarního

koncertu v Přednáškovém sále národního

domu. Zde Vlastimila uvedla mimo jiné

skladby, které pro ni složili a jí věnovali

naši významní skladatelé, např. stále aktiv-

ní Pavel Jurkovič nebo již zesnulý prostě-

jovský autor Radek Kubáník.

Sbor však letos zažil i smutnou událost. V

březnu opustila naše řady paní profesorka

Helena Bajgarová. Byla členkou sboru

téměř sedmdesát let, po dlouhou dobu vedla

kroniku sboru, byla jeho předsedkyní a byla

celé dlouhé roky bezpochyby i jeho duší.

Byla to dáma s velkým rozhledem, stále

aktivní, vždy vstřícná a dobře naladěná.

Jedním slovem naše Helenka. Často na ni

vzpomínáme. Snažila se nám předat svou

lásku ke sboru  i své bohaté zkušenosti.

Nakolik se to  podařilo, ukáže budoucnost.

Předsedkyní sboru byla nyní zvolena dosa-

vadní místopředsedkyně paní Zdeňka

Denerová, rovněž velmi kultivovaná dáma,

učitelka českého jazyka. Přejeme jí, aby se

jí ve funkci dařilo a aby ji tato práce těšila

stejně jako samotné zpívání.

V nové sezóně čeká Vlastimilu kromě tra-

dičních akcí například adventní zájezd do

rakouského města Laa a.d. Thaya, kam byla

pozvána místním pěveckým sborem ke

společnému vystoupení. Činnost sboru je

finančně náročná záležitost, zejména pokud

jde o náklady na dopravu. Nejen tento

zájezd, ale i další akce může sbor uskute-

čňovat hlavně díky trvalé a pravidelné pod-

poře  Města Prostějova, které si velmi

vážíme. A co nás také velmi těší je, že před-

stavitelé města projevují svůj zájem i osob-

ní přítomností na koncertech. 

V nejbližší době můžete Vlastimilu vidět a

slyšet na hodovou neděli 13. září 2009 v

Národním domě, ve zkušebně sboru, kde

zazpívá pásmo upravených lidových písní.

Vystoupení začíná v 15 hodin a všichni

jste srdečně zváni.

-lc-

PŘEDSTAVUJEME NOSITELE
CENY MĚSTA PROSTĚJOVA 2008

JOSEF LAUFER 
POZVÁNKA NA KONCERT 

PROSTĚJOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR
VLASTIMILA VSTUPUJE

DO NOVÉ SEZÓNY 

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2009:

ZÁPIS DO VŠECH OBORŮ ZUŠ

l. 9. 2009  

9.00 - 12.00 hod , 13.00 - 17.00 hod.

2.9. - 4.9. 2009 - 13.00  - 17.00 hod.

Výtvarný obor ZUŠ - Vápenice 3, Prostějov

( bývalá ZŠ Rejskova )

POZVÁNKA

Dne 5. 9. 2009 v 18:00 hodin se uskuteční

PRVNÍ MEDITAČNÍ HODINA v kostele Milosrdných bratří. 

Poetická chvíle osobního ztišení 

za částečného doprovodu tiché hudby v šeru kostela i rajské zahrady.
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16. 9. od 15:30 – Znáte dobře prostějovskou hvězdárnu? – pro děti s doprovodem

exkurze k dalekohledům, k výstavám, spojená se zahájením nové výstavky 

CO POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI? (v kresbách dětí). Během prohlídky

budou malí návštěvníci hledat ztracené hvězdy letního trojúhelníku. Každý nálezce

hvězdy obdrží drobný dárek. Za bezmračné oblohy doplněno o pozorování Slunce.

Vstup zdarma.

PŘÍSPĚVEK LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOVĚ, P. O., 

K NADCHÁZEJÍCÍ EVROPSKÉ NOCI VĚDCŮ 25.9.:

25. 9. – 26. 9. – o víkendu s Evropskou nocí vědců prostějovská hvězdárna nabídne v

pátek a v sobotu tj. 25. 9. a 26. 9. Vždy ve 20:30 hodin nejen večerní pozorování daleko-

hledy (nutná bezmračná obloha), ale také informace o dalekohledech, činnosti hvězdárny

i prohlídku vybavení přednáškového sálu. Vstupné 10 Kč.

27. 9. V čase 13:00 – 16:00 hodin, soutěž pro děti

POZNEJ SOUHVĚZDÍ A NAJDI ZVÍŘE! 

V ZOO Svatý Kopeček u Olomouce budou soutěžící děti hledat sedm zvířat a na hrací

kartu s neúplnými schématy tzv. zvířetníkových souhvězdí, kterou zdarma u vchodu obd-

rží, tato souhvězdí doplní. Smyslem soutěže je seznámit právě se zvířetníkovými souhv-

ězdími i s pojmem zvěrokruh. Losování vždy tří výherců ze správných řešitelů se uskute-

ční ve 14.00, 15.00 a 16.00 hodin. Vstupné obvyklé v ZOO Svatý Kopeček Olomouc. Pro-

síme, nezapomeňte děti tentokráte výjimečně vybavit tužkou!

21. – 27. 9. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S EVROPSKOU NOCÍ VĚDCŮ                                               

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 dalekohledy. Nut-

nou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

POHÁDKA MĚSÍC A HASTRMAN 21. – 25. 9. V 10.30, 13.30 a 15.30 hodin

Hastrmanovi je samotnému smutno, ale sám získat nevěstu neumí. Pomůže Měsíc hastr-

manovi splnit čtyři Madlenčina přání? Po pohádce následuje vysvětlení měsíčních fází.

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

30. 9. ve 14.00 hodin – SEMINÁŘ PRO UČITELKY Z MATEŘSKÝCH

A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Seznámení s nabízenými pořady pro děti předškolního i školního věku, s klubem Hvěz-

dárníček, se soutěžemi. Určeno pedagogům mateřských škol, 1. – 3. ročníků základních

škol a školních družin Olomouckého kraje. Lektor: Božena Černohousová, vstup zdarma.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ

Tato pozorování se konají pouze a jen za předpokladu bezmračné oblohy a jsou dopro-

vázena výkladem. Pozorování jsou určena jednotlivcům i malým skupinám do dvaceti osob

a účast na nich netřeba předem sjednávat. Skupinám o počtu větším než dvacet osob (nebo

v této výši uhrazenému vstupnému i menším skupinám) jsme připraveni, po nutné před-

chozí domluvě, připravit pozorování i v mimořádných, zde neuvedených, termínech. Dopo-

ručujeme dostavit se včas, jen tak budete absolvovat celou nabídku. Vstupné 10 Kč.

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

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek, dále 21. – 27. 9.

Od 15.00 do 16.00 hodin. 

22. 9. ve 23.18 hodin přestupuje Slunce ze znamení Panny do znamení Vah. Začátek astro-

nomického podzimu, podzimní rovnodennost. 

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se

konají každé pracovní pondělí a čtvrtek, dále 21. – 27. 9., vždy od 20.30 do 21.30 hodin.

NEPŘEHLÉDNĚTE: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut

před koncem otevírací doby. Vstupné 10 korun, rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a

děti 20 korun.

XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK JE PŘIPRAVEN! Nový ročník začíná

16. 9. V 16:30 hodin a členové se schází dále každou středu ve stejném čase. Obsahem záři-

jových schůzek bude seznámení s obtočníkovými souhvězdími, která jsou viditelná po celý

rok.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- CO POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI?

- 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 korun. Posledně

jmenovanou výstavu také zdarma zapůjčíme!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
V období 1.7. 2009 – 15.9.2009 je na prostějovské hvězdárně plánována generální

oprava elektroinstalace. Ta může omezit, pravděpodobněji však zcela znemožnit, před-
pokládanou nabídku veřejnosti. Nelze vyloučit, že mimo provoz bude i naše interneto-
vá adresa, včetně toku informací z naší automatické meteorologické stanice. Aktuální

informace získáte telefonicky na telefonním čísle 542 344 130 
ani to však nemusí být funkční. Renovovat se budou i telefonní rozvody.

Minule jsme si na této stránce popsali

souhvězdí Štíra a vysvětlili si příčinu

jeho výskytu na hvězdné obloze. Přímo

na srdce Štíra míří na obloze lukem a

šípem bájný střelec – kentaur jménem

Krotos - tvor se čtyřma nohama, napůl

člověk, napůl kůň.  Je to ten kentaur,

který byl dle antické báje  prvním luko-

střelcem vůbec a za tento vynález byl

poctěn zařazením na hvězdnou oblohu

jako Střelec. Toto nádherné zvířetníkové

souhvězdí lze u nás pozorovat o letních

večerech. K jeho spatření je však třeba

dobrý výhled k jižnímu horizontu, neboť

nevystupuje nijak vysoko  nad obzor.

Vyhledá-li pozorovatel takové stanoviště a

vybaví se přinejmenším triedrem, pak jeho

srdce zaplesá. Toto souhvězdí je totiž  nabi-

to mlhovinami, hvězdokupami, dvojhvěz-

dami i proměnnými hvězdami. Nejkrásně-

jší, tzv. difuzní mlhoviny v souhvězdí

Střelce nesou názvy Laguna ( M8 ), Trifid

( M20 ), obě jsou na připojené fotografii a

Omega ( M17 ).  Např. difuzní mlhovina

Trifid je ojedinělá tím, že ji osvětluje jedi-

ná velká hvězda, stará asi 300 000 roků.

Navíc tato mlhovina  upoutá svými červe-

nými a modrými oblaky. Červeně září

oblaka vodíková, modrá barva je pak

důsledkem rozptylu světla hvězd na pra-

chových částicích mlhoviny. V místech

známých mohutných vláken tmavého pra-

chu, rozdělujících zářící mlhovinu na tři

díly, objevil nedávno Spitzerův teleskop

amerického Národního úřadu pro letectví a

vesmír ( NASA ) líheň nových hvězd obří

velikosti, tedy jakýsi hvězdný inkubátor.

Pokud se týká  hvězdokup nelze nejmeno-

vat otevřené hvězdokupy  M21, M23 a

M25. Z kulových hvězdokup pak M22,

která přestože je od nás vzdálená 10 000

světelných roků, patří k těm svého druhu

nejbližším. A ještě jedna zajímavost. Pozo-

rujete-li souhvězdí Střelce, díváte se smě-

rem k jádru naší Galaxie zvané Mléčná

dráha. Jde o místo, které má klíčový vliv na

podobu celé Galaxie, kolem něj obíhají

všechny hvězdy i další útvary, včetně naše-

ho Slunce. Až dosud mohli astronomové

odhadovat jeho podobu jen nepřímo, sle-

dováním jiných galaxií, podobných té naší.

Mezi námi a zmíněným jádrem jsou totiž

velmi jasná hvězdná oblaka a světlo z cent-

rální části Galaxie pohlcují obrovská obla-

ka mezihvězdné  hmoty. V roce 1999 však

NASA vypustila z paluby raketoplánu

Columbia rentgenový teleskop Chandra,

který střed naší Galaxie snímkuje ve fale-

šných barvách nahrazujících různé hladiny

intenzity rentgenového záření. Díky tomu

může i lidské oko spatřit onu centrální

oblast, která se dosud ukrývala za oblaky

temné mezihvězdné hmoty. Kdybychom

měli od naší Galaxie dostatečný odstup

nebo kdybychom ji pozorovali coby oby-

vatelé jiné galaxie, zjistili bychom, že má

spirální tvar se dvěmi nápadnými rameny,

s celou řadou drobnějších výběžků. Do

jisté míry by Galaxie připomínala disk o

průměru 100 000 světelných roků. Naše

Slunce se nachází asi 30 000 světelných

roků od středu Galaxie a ztrácí se tam v

anonymní záplavě ostatních stálic. Mezi

Sluncem a středem Galaxie by bylo pozo-

rovatelné tzv. rameno Střelce, ve kterém by

mimozemšťané při troše pozornosti spatři-

li např. zmíněné mlhoviny Laguna a

Omega. Pro úplnost je třeba s dnes pro-

bíraným kentaurovským souhvězdím

dodat, že na obloze existuje i souhvězdí

Kentaura ( Centaurus, Cen ). Je to nezvířet-

níkové souhvězdí jižní oblohy, ze kterého

lze u nás spatřit na jaře jen nepatrnou část.

Toto souhvězdí reprezentuje kentuara z

kategorie těch příjemných ( obvykle o ken-

taurech platí opak ), moudrého Chirona,

kterého na oblohu umístil Zeus.

Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci září tel. 582 344 130 

8. DÍL SERIÁLU O SOUHVĚZDÍ: SOUHVĚZDÍ STŘELCE-SAGITTARIUS
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Provozní doba 31.8.-11.9. na obou pracovištích

MC- 8.30-12.00 

herny pro rodiče s dětmi bez omezení věku.Pravidelný

program včetně kroužků bude zahájen 14.9. 

Herny pro rodiče s dětmi se společným programem

jsou volně přístupné bez přihlášky

herny dle věkových skupin dětí od 14.9. -rozpis v MC

nebo na www.mcprostejov.cz

Kroužky a kurzy pro děti a rodiče -

na tyto programy je potřeba přihlásit se předem

Zápisy proběhnou 31.8.-11.9. v provozní době na obou 

pracovištích MC.

Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí

Cipískova školička-dopolední program pro děti od 2,5 roku

(přípravka na vstup do MŠ)

Hrátky s pohádkou -dramaticko-výtvarný

kroužek pro děti 3-6 let (nová hodina navíc)

kurz Znaková řeč pro batolata

Novinky:

Kurz předporodní přípravy. Těhotenské cvičení.

Cvičení po porodu a cvičení s miminky

Cvičení s Eliškou hudebně-pohybový kroužek pro děti 3-5let

Zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku

Kurz první pomoci

Výživové poradenství pro děti i dospělé

Zahradní setkání Klubu dvojčat - 7.9. 16.00-17.30 

na zahradě MC Dvořákova

Hry, soutěže, povídání i možnost opékání. 

Zveme rodiče s dvojčaty i vícerčaty! 

Není nutné se předem přihlašovat

Beseda s dr.Jiřinou Prekopovou 

20.10. v přednáškovém sále Městského divadla

Rezervace vstupenek nutná! Na pracovištích MC 

nebo e-mailem

MC Cipísek připravuje na podzim 2009 

výstavu fotografií na téma Rodina. 

Budeme rádi, když nám zašlete vaše povedené fotografie na

e-mail: mcprostejov@centrum.cz Děkujeme

Připravujeme:

Podzimní burza dětského oblečení a obuvi- MC Dvořákova

Dne 27. července 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města Pro-

stějova

Klára Zábojová

Jindřich Kopecký

Petr Holásek

Tomáš Vytřísal

Tereza Pospíšilová

Štěpán Maleček

Šimin Zajíček

Filip Doležel

Amálie Piňosová

Nina Marciánová

Linda Pospíšilová

Vojtěch Pika

Petr Peřinka

Lukáš Janík

Tereza Zápařková

Daniel Čureja

Lukáš Kunc

Tereza Vymětalová

Karola Smejkalová

Kristýna Kovaříková

Lucie Soldánová

Martin Horák

Laura Marková

Dne 13. srpna 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města

Prostějova

Anežka Pavlásková

Matyáš Slovák

Sofie Poláchová

Lucie Baláková

Adéla Preislerová

František Řezníček

Roman Zatloukal

Valérie Slezáková

Matyáš Khail

Kristýna Kubalčíková

Tereza Kollerová

Vanessa Stehlíková

Jakub Kumstát

Václav Khýr

Martin Vymazal

Dominik Nedbal

Vendula Brusová 

Aneta Goldemundová

Denisa Vlková

Blanka Jílková

Matouš Leitner

Emma Synková

Barbora Svobodová

Nela Grégerová

Anna Tlustá

Daniel Roubíček

Vanesa Slámová

Akce plánované na září
Od 1.9. do 4.9. 2009 bude ICM Prostějov otevřeno od 13:00 do 16:00 hod. 

7. září pak bude zahájen běžný provoz ICM. 

Zahájení výstavy fotografií z projektu„Medley of Musical Cultures“

V úterý 1. září 2009 bude zahájena v prostorách Galerie pro duši (v budově Cyrilometo-

dějského gymnázia) výstava fotografií z projektu „Medley of Musical Cultures“, který

proběhl ve dnech 20. – 27. července 2009 ve Vilémově u Olomouce

Vernisáž fotografií z prázdnin o. Jaroslava

V úterý 15. září 2009 proběhne v 15:00 hod. slavnostní vernisáž fotografií o. Jaroslava

Němce, SDB. Fotografie budou umístěny v Galerii pro duši v části na schodišti. Výsta-

va bude pro veřejnost přístupná v otevírací době ICM.

Sbírej-toner.cz

Až do 30. října 2009 máte možnost zapojit se s ICM Prostějov do ekologic-

ko–charitativně zaměřeného projektu, SBÍREJ-TONER.CZ. Sbíráním prázdných tisko-

vých kazet, určených k renovaci, zajistíte peníze pro Domov Větrný mlýn Skalička. 

Kniha mého srdce v ICM Prostějov

Od 20.6. do 30.9. 2009 probíhá 3. kolo ankety „Kniha mého srdce - TOP 12“. Hlasovat

můžete v ICM Prostějov jak formou hlasovacích kupónů, které u nás můžete odevzdat,

nebo můžete využít zdarma pro své hlasování internet - navíc jako bonus nabízíme v den

hlasování všem hlasujícím návštěvníkům hodinu internetu zdarma.

Den internetu a poradenství pro seniory zdarma

Na středu 30. září 2009 připravuje ICM Prostějov Den internetu a poradenství pro seni-

ory zdarma (14:00 – 17:00) u příležitosti Mezinárodního dne seniorů (1.října). Zájemci

se mohou předem hlásit na tel.: 582 302 553 (12:00 – 18:00 hod.).

Noví dobrovolníci v ICM

V druhé polovině září začne v ICM Prostějov působit Benjamin Rous z Německa a v

druhé polovině října pak přijede Umut Dere z Turecka. Oba u nás budou působit v rámci

Evropské dobrovolné služby. Více informací o nich najdete na www.icmprostejov.cz.

Bližší informace k evropské dobrovolné službě vám pak může podat Stanislava Rottero-

vá, regionální konzultantka programu Mládež v akci pro Olomoucký kraj (tel.: 731 402

119, e-mail: rotterova@cmg.prostejov.cz).

Více informací najdete opět na www.icmprostejov.cz

Informační centrum pro mládež při CMG
Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci srpnu své jubileum oslavili:

Věra Dočekalová, Prostějov, Václav

Kůra, Žešov, Jiří Vincour, Prostějov,

Marie Černá, Prostějov. Vojtěch Tesař,

Prostějov, Ing. Karel Šmucr Prostějov, Věra Slou-

ková, Prostějov, Miroslav Krulik, Domamyslice,

Eva Reiterová, Prostějov.

Jiří Štencl, Prostějov, Vlasta Grymová,

Vrahovice, Richard Justan, Prostějov,

Radomila Skopalová, Prostějov,

Zdeněk Fládr, Vrahovice, Helena Goeblová, Pro-

stějov, Milada Nováková, Prostějov, Marie Socho-

rová, Prostějov, Žofie Pořízková, Prostějov, Fran-

tiška Pánková, Prostějov, Milan Kunčík, Prostě-

jov, Milada Špicová, Prostějov, Marie Hrubanová,

Prostějov, Růžena Hrubanová, Prostějov, Jaroslav

Ponížil, Prostějov.

Čestmír Král, Prostějov, Helena Kosi-

nová, Prostějov, Jitka Řehulková, Pro-

stějov, Bohumila Skopalová, Prostě-

jov, Vlastimil Zeman, Prostějov, Marie Mejvaldová,

Domamyslice, Zdeněk Kašpar, Prostějov, Jarmila

Chytilová, Prostějov, Zdeňka Fialová, Prostějov,

Jarmila Řezníčková, Prostějov, Jarmila Gajdůško-

vá, Prostějov, Ing. Ľudovít Pelikán, Prostějov, Vla-

dimír Zeman, Prostějov, Jozef Gregan, Vrahovice,

Zdeňka Kočiříková, Prostějov, Jarmila Paráková,

Prostějov, Ludmila Pluskalová, Prostějov, Anna

Milarová, Domamyslice.

Miroslav Látal, Prostějov, Ludmila Mai-

erová, Prostějov, Vlastimila Zatlouka-

lová, Prostějov, Kateřina Kavánková,

Prostějov, Ludmila Lužná, Čechůvky, Karel Čepl

Prostějov.

František Žemla, Prostějov, Věra

Chroustová, Prostějov, Marie Kučero-

vá, Prostějov, Alois Procházka, Prostějov.

Františka Malečková, Prostějov.

70

85

90

Marie Spáčilová, Prostějov.91

93

Bohumír Kroupa, Prostějov.

94

Bohuslav Hanák, Prostějov, Miroslav

Dlabal, Prostějov.95

Matěj Voráč, Prostějov100

80

Dodatečně blahopřejeme panu Antonínu

Kopřivovi z Prostějova, který se v měsíci

červenci 2009 dožil významného život-

ního jubilea – 85 let.

DODATEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - NÁRODNÍ DŮM
NEDĚLE 13. ZÁŘÍ

PROSTĚJOVSKÉ 

HODOVÉ SLAVNOSTI

9-12        PROSTĚJOVSKÁ 

HISTORICKÁ

ARCHITEKTURA

divadelní část ND

13-15      Filmový dokument

o fenoménu prostějovské 

architektury přelomu 

19. a 20. století

vstup volný

divadelní část ND

9, 10,       KOMENTOVANÉ

11, 14      PROHLÍDKY

Národního domu

průvodcovské informace:

studenti SOŠ podnikání

a obchodu

květinová výzdoba: Svatba

v Národním domě 

Květiny Bouzov

vstup volný

prostory ND

10:30      O PALEČKOVI              

potěšení pro děti 

Divadlo Paravánek Brno

přednáškový sál
vstupné 10 Kč

spolková část ND

15:00      KONCERT ŽENSKÉHO               

PĚVECKÉHO SBORU 

VLASTIMILA              

zkušebna sboru
vstupné 10 Kč

spolková část ND

16:00      KLÁRO!...ANEB 

JAK SE  (TAKÉ) DÁ 

DĚLAT DIVADLO              

podle Karla Čapka
Divadlo Hanácké obce
přednáškový sál

vstupné 10 Kč

spolková část ND

PONDĚLÍ 24. ZÁŘÍ

14:00      SVAZ DŮCHODCŮ               

místní organizace Prostějov    

Prostějovská historická 
architektura
Filmový dokument, 
uvádí Mgr. Jana Zikmundová

přednáškový sál ND

75

Srdečně zveme všechny děti  a rodiče na

"Selskou slavnost".
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PLNÉ HER, 

PÍSNIČEK, SOUTĚžÍ A PŘÍBĚHŮ . 
Občerstvení zajištěno. Vstup volný

KDY: středa 23.9. v 16 30 hod.
KDE: Šárka 10 a, ( za školkou ) v prostorách

Církve bratrské. Pořádá klub Dětské misie

Křesťanské maňáskové divadlo

" Za jeden provaz " srdečně zve na představení: 

"Narozeniny"  
JAK OPIČKA MÁŠA A  DRÁČEK  BONIFÁC

SLAVILI NAROZENINY A .........
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

KDY: středa 23.9. v 16 30 hod.
KDE: Šárka 10 a, ( za školkou ) v prostorách Církve bratrské.

TJ Sokol Krumsín pořádá v bezbariérovém sportovním areálu 

VI. ROČNÍK SETKÁNÍ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH PROSTĚJOVSKA 
s bohatým kulturním programem.

Setkání se uskuteční v sobotu 12.září 2009 od 9:00 hod. 
do 18:00 hodin. Vstup: dobrá nálada

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU SENÁTORKY 
BOŽENY SEKANINOVÉ
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POPRVÉ DO ŠKOLY 
POPRVÉ DO KNIHOVNY

S RECEPTEM DO PROSTĚJOVSKÉ KNIHOVNY

SBÍRKA PRO NEVIDOMÉ V KNIHOVNĚ

Milí rodiče,

máte doma prvňáčka? Přijďte s ním v měsíci

září do knihovny a Vaše dítě dostane čtenářs-

ký průkaz na celý rok zdarma.

Co v knihovně najdete?

Spoustu krásných knih pro děti – pohádky,

příběhy, obrázkové knížky, knížky pro

začínající čtenáře (s velkými písmeny

a jednoduchým textem), encyklopedie,

komiksy, dětské časopisy a spoustu dalšího…

Kdo si čte, ten nezlobí.

Těšíme se na Vás  - dětské oddělení Městské

knihovny Prostějov najdete v Domě dětí,

Vápenice 9.                                             -ap-

Milí čtenáři, máte nějaký vyzkoušený recept,

o který se chcete podělit s ostatními? Přijďte s

ním do knihovny nebo jej zašlete na e-mailo-

vou adresu: knihovnickakucharka@email.cz.

Podmínkou je fotografie vašeho kulinářského

díla. Nezapomeňte uvést svoje jméno a kon-

takt.

Naším záměrem je vydání knihovnické

kuchařky složené z vašich receptů.

Těšíme se na vaše příspěvky                   -ap-

FOCENÍ S KNIHOVNOU 
PROBÍHÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Jistě jste si všimli, že probíhá celonárodní

anketa Kniha mého srdce. V souvislosti s

touto anketou byla vyhlášena fotografická

soutěž pro čtenáře knihoven. Odborným

garantem této celostátní soutěže je fotograf

Jan Šibík. 

Abychom se jako knihovna mohli do soutěže

přihlásit potřebujeme zaslat kvalitní fotogra-

fie. Proto se obracíme na vás, milí čtenáři (i

nečtenáři) a vyhlašujeme lokální kolo foto-

soutěže s názvem Focení s knihovnou. Pět

nejlepších fotografií zašleme do celostátního

kola, aby reprezentovaly naše město. Nejlepší

fotografie vystavíme v Městské knihovně

Prostějov. A ty nejúspěšnější mají šanci dostat

se až na vernisáž Týdne knihoven ve Vse-

tíně, kde se koná prestižní Knihovnický hap-

pening. 

Fotografie zasílejte na e-mail 

focenisknihovnou@email.cz do 9.září 2009.

Garantem lokálního kola je fotograf 

Bohuslav Pacholík. Hodnotit budeme foto-

grafie ve dvou okruzích:

Knihovna mého srdce a Čtení mého srdce.
-ap-

KNIHOVNICKÉ LÉTO
V minulém čísle Radničních listů jsme

napsali, že knihovna v létě nezahálí a

dokonce to mnohdy vypadá, že „bude

konec světa a knížky budou zrušeny“.

V jedné písničce se zpívá, že „statistika nuda

je“, ale musím, spolu s písničkou konstatovat,

že „má skvělé údaje“. Od začátku prázdnin do

poloviny srpna nás navštívilo téměř 10 tisíc

čtenářů a půjčili si téměř 33 tisíc knih, 

cédéček a časopisů. 

Mimo půjčování ovšem byla v knihovně i

spousta další práce. A nejen té rutinní jako je

vyřazování a opravy poškozených knížek,

zavádění nového řazení knih na dětském

oddělení nebo úklid skladu. Zbyl také čas k

vymýšlení „zlepšováků“ a realizace nových

nápadů. A tak se objevila Knihovnická

kuchařka, soutěž Focení s knihovnou a

největší „trhák“ pro maminky – knihovnický

kočárek, kam může maminka posadit svoje

miminko a brázdit s ním chodbičky mezi

regály aniž by je musela namáhavě držet v

náručí.Těšíme se na vás v září v Městské kni-

hovně Prostějov, Skálovo náměstí 6, kde je

pro vás připravena velká nabídka knih, časo-

pisů cédéček a dalších dokumentů. 

www. http://knihovna.prostejov.cz/  

-ap-

Již druhým rokem se Městská knihovna

Prostějov podílí na veřejné finanční

sbírce Sjednocené organizace nevido-

mých a slabozrakých (SONS), s jejíž

prostějovskou pobočkou  dlouhodobě

spolupracujeme.

Lidé si do knihovny chodí především

půjčovat knihy, ale zaujalo je i oznámení o

vyhlášení veřejné sbírky na podporu nevi-

domých a slabozrakých. Naši čtenáři

nezůstávají k tomuto problému lhostejní.

Jsme velmi rádi, že jsme díky čtenářům a

návštěvníkům knihovny mohli přispět

částkou 2.516,- Kč. Výtěžek celé sbírky

pomůže integraci nevidomých a slabozra-

kých do společnosti, bude využit např. na

nákup kompenzačních pomůcek, zajišťo-

vání asistenční služby, na výcvik vodících

psů apod. Sbírka bude pokračovat i nadále

a všechny příchozí nyní v knihovně přivítá

maskot – plyšový vodící pes. Přispět

můžete i Vy.! Vaše knihovna

Maminky nemusí svoje ratolesti vláčet v náručí. V prostějovské knihovně

je pro ně připraven kočárek, který mohou využít i jako košík na vybrané

knížky
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Tým odborných učitelů pod vedením Ing. 
Blanky Čechové se chopil výzvy Olomouckého 
kraje a vypracoval  projekt pro odbornou výuku 
v oděvnictví. Mezi 202 podanými projekty  20 
uspělo a právě projekt SPŠO byl jedním z nich.

Po celou dobu své existence patří škola ke 
špičce ve svém oboru. Vychovala celou řadu od-

borníků a v i budoucnu chce zůstat věrna své tra-
dici – poskytovat výchovu a vzdělávání v oblasti 
oděvnictví na nejvyšší úrovni. Touto myšlenkou 
je naplněn celý projekt s názvem ODBORNÁ 
VÝUKA V ODĚVNICTVÍ – NOVĚ,ATRAK-
TIVNĚ, MODERNĚ. 

Co je vlastně smyslem celého projektu? V 
první řadě jde o zpracování výukových materiálů 
do odborných předmětů. Na rozdíl od předmětů 
všeobecně vzdělávacích se odborné předměty 
potýkají s nedostatkem kvalitních učebnic a od-
borné literatury pro účely výuky. Zpracováním 
výukových modulů a pracovních listů se učitelé 
odborných předmětů budou snažit tuto „díru na 
trhu“ zaplnit. 

Vybavení moderním softwarem je rovněž 
nezbytné k tomu, aby studenti byli na příchod 
do praxe kvalitně připraveni. Počítačová gra-
motnost je dnes základním požadavkem pro 
vybavení absolventa do praxe, a tak se škola sna-
ží tento požadavek maximálně naplnit a zvýšit 

tak  konkurenceschopnost svých absolventů na 
trhu práce.

Výuka by neměla nudit, musí být atraktivní, 
přitáhnout žákovu pozornost. A tak pedagogové 
zapojeni do projektu prožijí trochu netradiční 
prázdniny. Na semináři „Čtením a psaním ke kri-
tickému myšlení“ si v roli žáka vyzkouší  na sobě  
moderní, atraktivní metody výuky, aby je pak od 
září mohli aplikovat ve svých hodinách.

Ovšem žáky v rámci projektu čeká nejen 
zkvalitnění výuky samé, ale  je pro ně připravena 
celá řada seminářů, exkurzí, workshopů a besed 
se zajímavými osobnostmi. Touto cestou chceme 
zvýšit zájem studentů o zvolený obor a motivovat 
je k úspěšnému ukončení studia.

Na realizaci projektu se jako partneři podílí 
dvě významné firmy z prostějovského regionu, 
firma Koutný spol.s.r.o. a výrobní mužstvo Cíl.

Celý projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.  -iv-

Celý projekt byl zahájen motivační 
konferencí, která se uskutečnila ve 
Slavkově u Brna

Střední průmyslová 
škola v Prostějově 
na Vápenicí  slaví 
v letošním roce 90 let 
od svého založení.  
Ke svým devadesátým 
narozeninám dostala 
škola krásný dárek. 

26. srpna 200926. srpna 2009 2525
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1. září si všichni kulturní lidé 
připomenou sedmdesáté výročí 
začátku druhé světové války, 
nejstrašnější války v dějinách 
lidstva. Tato připomínka nepřichází 
v jednoduché době, stupňující se pro-
jevy rasismu, nesnášenlivosti, xenofo-
bie, neofašismu, popírání holocaustu 
atd. jsou velkým škraloupem na kul-

turnosti civilizace.
Je proto dobře, že na opačném pólu 

stojí například aktivity Památníku Te-
rezín, který mimo jiné pořádá literár-
ní a uměleckou soutěž pro studenty a 

žáky na téma „Já a válka“, konkrétně 
letos to byl již patnáctý ročník.

Nás může těšit, že jednou z laureátek 
letošního ročníku se stala prostějovská 
studentka Lucie Židová ze třetího roč-

níku Střední zdravotnické školy. 
Za svůj literární příspěvek zís-
kala zvláštní cenu Erika Poláka, 
člověka, který sám prožil jako 

mladý člen židovské rodiny hrůzy ho-
locaustu.

My na tomto místě otiskujeme její 
příspěvek, jako připomínku hrůz vál-
ky a pohled mladého člověka na ně:

Prolog

Válka. Každý se jí bojí. Kdo by chtěl, 
aby vtrhla do jeho země, do jeho 
města a tím i do jeho života. Někdy se 
však nenaděje a Válka je v dohledu. 
Představme si ji jako krutou, ozbrojenou 
ženu, s nelítostným leskem v očích, 
která jediným rozmachem svého meče 
přináší zkázu a zmar. Za ní přichází 
Smrt v černém hávu, nabroušenou 
kosu třímá v kostnaté ruce a u pasu 
jí visí přesýpací hodiny, v nichž se 
uchovává veškerý Čas, kterým měří 
lidské životy.
Válka na své cestě není sama. Má své 
věrné pomocníky.
V patách se jí krade Strach. Čím 
děsivější je Válka, tím častěji si Strach 
nachází své místo mezi lidmi. Zde se 
s ním o místo dělí Smutek s Bolestí. 
K Válce se přidává Hlad, nenasyta 
s děravým žaludkem. S Hladem 
přichází Bída, vysoká hubená žena 

v roztrhaných cárech, pro rozněcovatele 
války však dáma v dlouhých šatech 
posetých blyštivými penízky. 
Nesmím zapomenout na bratra Války. 
Násilí se již žene vpřed za pomocí 
svého oře Hněvu. Za ním se na vlnách 
Šílenství žene Krutost. 
A kde je Nemoc se svým věrnou 
přítelkyní Epidemií? Ach, už je vidím. 
I pro ně určitě najde místo v tomto 
slavnostním průvodu. 
Přicházejí však nezvaní hosté. Víra, 
Láska a Naděje. Nedají se vyhnat. 
Válka nad nimi mávne rukou. Je 
přece silnější než ony, zvítězí 
s přehledem. 
Nebuď tak sebejistá, i pouhý záblesk 
Naděje dokáže rozetnout okovy, která 

poutají. Víra pomůže překlenout 
všechno zlé. 
A Láska? Ta dokáže vše.

Šťastný je člověk, jenž Válku a s ní 
veškeré to Utrpení, které si bere sebou 
jako svůj doprovod, nepoznal.
Pláč

Je hluboká, temná noc. Měsíc tu a tam 
vykoukne z mraků a osvítí krajinu 
. Znal ji vždy jako krásnou, večer 
tichou, ale co to vidí teď? Jakési nízké 
oplocené bloky a refl ektor, který občas 
rozřízne tmu.
Co to slyší? Nářek a přidušený pláč, 
sténání.
„Proč pláčeš chlapče? A kde to jsi? Proč 

nemáš svoji postýlku a co ty mříže?“
Chlapec vzlyká a šaty, co má na sobě, 
na něm visí a pomalu se rozpadají. Jeho 
obličej je mokrý slzami, poznamenán 
utrpením a týráním, duševními 
mukami. 
Neví, kde je maminka, sestřička Rachel 
umřela a tatínka údajně zastřelili na 
útěku.
Zdá se, že je to tak dávno, tak dávno, co 
neznal Bolest ani Smutek, kdy nevěděl, 
co je to Smrt ani Zlo, kdy neznal, co je 
to být Žid.
„Podívej se Měsíci, což nevidíš? 
Tamhle tančí Utrpení s Bolestí, Hlad 
se Strachem jim hrají k tomu kvílivou 
píseň. Nemoc luská prsty do rytmu, 
Krutost popíjí se Smutkem a Hrůzou 
zvláštní nápoj, který je složen 
z lidských Slz, Krve a Popela právě 
mrtvých. Beznaděj se přidává k tanci 
a všude zní jejich jizlivý smích. 
Proč si zacpáváš uši, Měsíci? Nelíbí se 
ti tóny?“
Smrt veškerému ději jen přihlíží, se 
svým věčným úsměvem a v kulatých 
prázdných důlcích jí plá radost ze 
všech ztracených lidských životů.
„Měsíci? Kde jsi? Kam jsi zmizel?
Ach tak, ukryl ses za mraky. 
Utíkáš?
Vím, Ty přece za nic nemůžeš. To jen 
svět se zbláznil.
Tobě nevyčítám, že se nechceš dívat. 
Vždyť, kdo by chtěl uzřít tu hrůznou 
realitu.
Ale věz, že nedokážeš utíkat věčně!!!“

Útěk nebo boj?

„Na co sakra čekáš, chlape? Zvedni ten 
svůj zadek z tý prašivý země. Musíme 
utéct! Skopčáci tu budou co nevidět! 
Proti takové přesile jinak nemáme 
šanci!“ vychrlil ze sebe v jednom 
okamžiku seržant Jones.
Vojín Petr Fischer se namáhavě 
postavil. Schytal to do ramene a rána 
teď bolela jako čert. Ale seržant 
měl pravdu. Nemohli tu zůstat. Ne, 
když jich zbylo tak málo. Polovina 
z družstva ležela na bojišti s obličeji 
obrácenými k nebi a skelnýma očima 
bez života. Stačila jediná kulka 
a vyprchá z vás život rychleji, než 
když sfouknete svíčku. Tolik umírání. 
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Já a válka

Lucie na návštěvě Terezína 26. srpna 200926. srpna 20092626
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A všechno zbytečně. 
Viděl vedle sebe padnout své přátele, se 
kterými se dělil o jídlo a postel, o své 
zážitky a vzpomínky, o radost a smutek. 
S některými dokonce i o peníze, když 
je prohráli v kartách.
Proč se tohle všechno muselo stát? 
Mělo to nějaký smysl? Nedá se tomuto 
krveprolití nějak zabránit?
Proud jeho myšlenek hrubě přerušil 
seržantův hlas. „Hej, Fischere! Jestli 
tu chceš zůstat, můžeš. Ale my jdem, 
s tebou nebo bez tebe.“
Vyšli z bunkru. 
„Pustíme se na sever, někde by tam 
měli být naši,“ řekl seržant a ukázal 
tím směrem.
 „Ale pane, není to nebezpečné? Není 
tam, kam se schovat,“ začal odporovat 
jeden z vojáků. „Musíme to risknout 
hochu, nemáme na výběr. Buďto nás 
najdou v téhle díře a postřílí jako 
psy, nebo zkusíme sebrat tu trochu 
štěstí, které nám zbylo, a dostat se do 
bezpečí,“ zazněla odpověď.
Zdálo se, že opravdu mají štěstí. Ušli 
dva kilometry a nikde ani živáčka. 
„Vidíte, říkal jsem to. Ještě pár 
kilometrů a budem tam, chlapi. Jestli se 
z tohoto pekla dostanem živi, pořádně 
to oslavíme. Na můj účet,“ zahlaholil 
seržant.
Ale i štěstí se jednou vyčerpá, a to 
platilo i teď. Spatřili početnou skupinu 
nepřátel, a ti spatřili je. Stáli na volné 
ploše, nebylo kam se schovat ani kam 
utéct.
Začala střelba. Začal boj o život. 
Vítězství nebo prohra. Toto a mnohem 
víc se ozývalo v tomto boji.
K čemu tohle všechno bylo, přemýšlí 
Petr, když leží na zemi, ze které předtím 
tak namáhavě vstal. 
Cítí, jak mu z ran vytéká krev a rychle 
vsakuje do vyprahlé země, která ji 
dychtivě přijímá.
Muž slyší smích. Krutý, nelidský 
smích. Zarývá se do duše, přináší 
vzpomínky na všechno zlé, co se mu 
přihodilo. Hrozně to bolí, je to jako nůž 
, který zasazuje hluboké rány přímo do 
srdce.
To je smích Války, můj milý. Zapamatuj 
si ho, až na věky věků.
Petr se propadá stále hlouběji. 
Ano, pryč od toho smíchu! Pryč, tam 
kde není bolest, není strach, není nic.
Existuje dobro? Existuje věčnost? 
Existuje Bůh? Pokud ano, proč tohle 
všechno dopustil?
Existuje vůbec tento svět? Existuji 
já? Nebo je všechno jen iluze? Co je 
skutečnost? Kam teď půjdu? Tyhle 
myšlenky mu letí hlavou, zatímco se jeho 
duše propadá stále hlouběji do temnoty.
Co bude dál?
Vysvitne světlo?

Rozhovor

„Vidím světlo. Co je zač?“
„Přece Slunce, nepoznáváš ho?“
„Ne, byl jsem dlouho v temnotě. Je 
opravdu po válce?“
„Ano, je.“
„To je úžasné! Opravdu to všechno 
skončilo?“
„Ano, miláčku. Skončilo. Jsi teď 
svobodný.“
„Takže nebude už žádné zabíjení 
v plynových komorách, na střelnicích, 
žádné věšení , ani pochody smrti, 
žádné lékařské pokusy, žádné týrání 
ani hladovění, žádné otrocké práce. Je 
už konec. Konec všeho.“
Ozval se pláč.
„Proč pláčeš, Sarah? Řekl jsem něco 
špatně?“
„Je mi to moc líto, Jakube. Tak moc 
líto.“
„Nemusíš kvůli tomu plakat. Věděl 
jsem, že nakonec zemřu. Jen málokdo 
vydrží takové zacházení, a ani já nebyl 
výjimkou. Víš to přece sama, odešla 
jsi dříve než já. Když se ke všemu, co 
jsem prožil, přidala Nemoc, pak Smrt 
přišla rychle.“
Objali se.
„Jsem šťastný, že tě zase vidím, Sarah. 
Moc se mi po tobě stýskalo.“
„Mně také, Jakube.“
Políbili se.
„Stejně je to ironie, zemřít zrovna ve 
chvíli, kdy všechna ta hrůza skončila. 
Ale teď hodlám na všechno zapomenout 
a být s ženou, kterou miluji.“
„Také tě miluji, Jakube. Půjdeme?“
„Kam?“
„Dál“
„Tak tedy pojďme.“
Muž a žena, Jakub a Sarah, oběti krutosti 
a nelidskosti nacistického režimu, 
odešli za bílým světlem. Daleko, kde 
jim už nikdo nikdy neublíží, do klidu 
a míru, ale bohužel i z tohoto světa.

Minulost, přítomnost a budoucnost
Ocitáme se v zšeřelém pokoji. Jediné 
světlo vychází z televizní obrazovky. Před 
televizí stojí dvě křesla. Když se podíváme 
lépe, v jednom z nich sedí starý muž. 
Spí. Jeho vrásčitá tvář je poklidná. Ale 
těch vrásek má mnohem více, než je 
v jeho věku obvyklé. Co to způsobilo?
Opusťme ho na chvilku a rozhlédněme 
se po pokoji. Smutné tapety, starý 
nábytek. 
Bydlí tu sám?
Vypadá to tak.
Na skříni stojí fotografi e. Jsou to 
černobílé obrázky.
Co je na nich? Rozesmátá rodina, 
lenošení na chatě, vnoučci, manželka. 
Zkrátka fotky plné radosti a štěstí.
Ale co je na těch starých fotografi ích, 
ze kterých dýchají už jen vzpomínky?
Malý chlapec s rodiči a sestrou, 

vypadají šťastně.
Znovu ten chlapec, tentokrát sám, 
v roztomilém námořnickém oblečku.
Patnáctiletý chlapec s maminkou, 
z obrázku čiší smutek.
Co se tehdy stalo? 
Možná nám to starý muž poví.
Zdá se, že je vzhůru. Nejspíše jej ze 
spánku probudila televize.
Pokojem se rozléhá hlas moderátora 
Televizních novin a popisuje pochod 
neonacistů. Své prohlášení končí slovy, 
že během pochodu došlo k mnoha 
výtržnostem a musela zasahovat 
Policie.
Muž televizi vypne. Je velice 
rozhněván.
Nějací ubožáci propagují nacismus, 
tu zrůdnou ideologii. Jsou si vědomi, 
jaké je to zlo? Uvědomují si utrpení 
a smrt miliónů lidí? Dokáží si 
představit, co všechno museli prožít? 
Mluví o nadřazenosti bílé rasy, takový 
nesmysl. Všichni jsme lidé, všichni 
jsme stejní, máme stejná práva, nejsou 
mezi námi rozdíly. 
Celou rodinu, kromě maminky, 
mu povraždili nacisté. On sám byl 
v koncentračním táboře Ravensbrück. 
Ačkoliv matka byla v tom samém 
táboře, setkali se až při osvobozování 
tábora sovětskými vojsky. Málem 
ji nepoznal, jak se změnila. Tehdy 
naposledy plakal. Úplně otupěl. 
Nebrečel, když pak maminka zemřela 
o mnoho let později na následky 
věznění, ani když manželka dostala 
rakovinu a svůj boj prohrála.
A co by přál těm mladým neonacistům? 
Aby prohlédli. Aby si uvědomili, že 

svým jednáním špiní památku všech 
obětí nacismu i odvahu vojáků, kteří 
bojovali v té prokleté válce.
Cožpak nechápou, že pokud bude na 
světě stále taková nenávist, bude se 
všechno opakovat? 
Je to zbytečné, nepochopí to.
Muži sklouzla po tváři hořká slza a na 
okamžik se proměnil v chlapce, který 
kdysi plakal tak usedavě u palandy té 
hrozné cely.
Ta hrozná druhá světová válka už je 
pryč, ale jizvy zůstaly. Nejen jemu, ale 
i nám všem.
Jizvy po 22 miliónech padlých 
vojáků…
Jizvy po 6 miliónech evropských Židů, 
kteří nepřežili holocaust, genocidu, 
týrání…
Jizvy po dalších 35 miliónech civilních 
obětí…
Celkově válka zničila přes 60 miliónů 
lidských životů, lidských příběhů, 
plánů a nadějí.

Epilog

Píše se rok….. . Na bojišti zase čeká 
Válka. V rukou třímá zlatý pohár. 
Naplní jej opět krví?
Zůstanou kolem ní ležet hromady 
mrtvých?
Ne. To snad už lidé nedopustí, snad už 
nepozvednou zbraně, snad už se nedají 
podnítit k nenávisti!!
Vždyť právě lidskost je cesta 
k zachování Života.  
   Lucie Židová, 
 Střední zdravotnická škola 
 Prostějov 

K E L O D V N T Í D A L E K O H L E D
Á S C É N Á M A N R O K C E L P V O
R O M Á N O O E D L Á U Z T U N E L N
Í O V K N L N T T E E T O U H A D A T
N E T E N O S E C E S N Í U O A K S L
S T L O K V U O M E N A T V V T O T
A O P U M O N R L S R O P I S N O I A
K N L Í N Á R O D N Í E D M P N M K
I Á A I V A B L R I P K E V O R I Y
R A K M V Á R O I D O J T H A S L T
F B Á S N Í K G N C K K K R L A B A A
A K T I M Á N I A R E K A A D A H Á Z

Národní d m, postavený v roce 1907 podle návrhu architekta Jana Kot ry, pat í k perlám
evropské secesní architektury. Na jeho výzdob  se podílela ada našich skv lých um lc . 
Po 100 letech existence byl v lo ském roce v rámci eské republiky za azen
jako … /viz tajenka/.

Použité výrazy: AFRIKA,AKORD,ALARM,AREKA,BÁSNÍK,BOLEST, INOHRA,
DALEKOHLED,DÉMON,DIVADLO,D INA,GRANULE,INDIE,JEMNOST,KAUCE,
KOLENO,K STKA,LOUTNA,METEOROLOG,MOSAZ,MOTOR,MOTOUZ,NÁMITKA,
NÁVES,OKULÁR,OLIVÍN,OLOVO,ORLICE,PÍSMENO,PLAKÁT,PLECKO,P VAB,
ROMÁN,SCÉNÁ ,SOLNI KA,SONET,SVÍTÁNÍ,TALENT,TOUHA,TUNEL,VÁNOCE,
VDOLEK,VLASTIMILA,V ETENO,ZÁHADA,ZATYKA .

Tajenka z p edminulého ísla: … Prost jovská nemocnice
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Z výsledků posledního průzkumu 
spokojenosti zákazníků vodáren  vy-
plynulo, že 83 % respondentů na Mo-
ravě používá vodu z kohoutku na pití. 
Jedná se o čtyřprocentní nárůst oproti 
loňskému průzkumu. V anketách, kte-
ré provedli žáci základních škol v rámci 
projektů „Jakou vodu piješ?“, se také 
ukázalo, že lidé doma vodu z kohout-
ku pijí, ale ostýchali by se ji nabídnout 
návštěvě. Nyní ale voda z kohoutku 
přichází do módy. Balenou pitnou 
vodu pokládá stále více lidí za docela 
zbytečný luxus a upřednostňuje vodu 
z vodovodního kohoutku. Společnost 
Veolia jejíž součástí je i MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. – Váš dodavatel 
vodohospodářských služeb – se snaží 
zavést karafy na vodu z kohoutku zpět 
do restaurací. 

Z krásné karafy voda chutná

Gastronomické podniky, které začnou 
vodu z kohoutku servírovat, získají od 

vodáren originální designové karafy na 
vodu, jejichž návrh je dílem proslulého 
českého designéra Daniela Piršče. Získají 
také informační a propagační materiály a 
mediální podporu. "Chceme vytvořit on-
line mapu restaurací, které se k projektu 

připojí, a podniky mohou získat i spe-
ciální nálepku," říká Helena Koutná. V 
současné době proto zjišťujeme, které re-
staurace a kavárny by měly o zapojení do 
této kampaně zájem. V září by již mohly 
být k dispozici první výsledky spolupráce 

a během podzimu mohou zákazníci najít 
první karafy v restauracích. „Restaurace 
však musí splňovat jistou kvalitu vnitř-
ních rozvodů, aby mohly do projektu 
vstoupit. Ty totiž mohou ovlivnit chuťové 
vlastnosti vody,“ upozornila Koutná.

Restaurace se mohou přihlásit a zaslat 
své údaje na mail: koutna@smv.cz. „Oslo-
ví-li nás restaurace, které působí v našem 
regionu působení, rádi jim tyto karafy 
nabídneme,“ uvedla mluvčí MORAV-
SKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. Helena Kout-
ná. A dodala pár postřehů o pitné vodě 
z kohoutku: „Voda z kohoutku v regionu 
je velmi kvalitní a jistě jde o nejpřiroze-
nější zdroj tekutin pro zachování pitného 
režimu pro městského člověka. Navíc jde 
o nejkontrolovanější potravinu na trhu, 
voda z kohoutku projde desítkami kon-
trol, než se dostane ke spotřebiteli. Naše 
akreditované laboratoře (v Olomouci, 
Prostějově a Zlíně) ročně provedou přes 
150 tisíc analýz.“ Více o projektu na: 

http://www.smv.cz/dejte-si-kohoutkovou.html 

Z výsledků posledního průzkumu vodáren originální designové karafy na připojí a podniky mohou získat i spe- a během podzimu mohou zákazníci najít

Voda z kohoutku míří do restaurací v krásných karafách VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoooooooooooooooooooooooooooooodddddddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkooooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttttttttttttttttttttt    ssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýcccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafffffffffffffffffffffffffffffffááááááááááááááááááááááááááááááááááácccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh     tttttttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmííííííííííííííííííííííííííííííííířřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřííííííííííííííííííííííííííííííííí dddddddddddddddddddddddddddddddddoooooooooooooooooooooooooooooooo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccííííííííííííííííííííííííííííííííí vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrááááááááááááááááááááááááááááááááááásssssssssssssssssssssssssssssss

Společnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a.s. nabízí zasílání infor-
mací o dodávce pitné vody formou 
zasílání SMS zpráv zdarma. Ke 
službě která funguje již dva roky 
se zaregistrovalo více než dva tisíce 
zákazníků a společnost MORAV-
SKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. již roze-
slala svým odběratelům téměř 22 
tisíc SMS zpráv na mobilní telefony 
zdarma. 

Zájemci tak získávají zprávy o ha-
váriích vody, včetně předpokláda-
ného termínu ukončení odstávky. 
Kromě upozorňování na odstávky a 
havárie lze pomocí SMS zpráv získat 
i informace o cenách a kvalitě vody, 
změnách provozní doby zákaznické-
ho centra atd. Zaregistrovat lze i více 
adres (např. chalupu nebo dům ba-
bičky o kterou se staráte.) 

Vzhledem k velkému zájmu o tuto 
službu, společnost MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a.s. přistoupila k rozší-
ření možností poskytování informací 
o vodě i pro nevidomé občany, a to 
formou hlasových zpráv. Nevidomý 
zákazník tedy při registraci požádá o 

nastavení hlasových zpráv 
místo SMS.

Pro aktivaci bezplatné služby jsou 
tři způsoby:

- zaregistrovat se na www.voda-info.
cz – zde si zákazník může vybrat typ 
SMS, které chce odebírat 

- nejjednodušší je zaslat SMS ve tva-
ru VEOLIA na číslo 720 001 112 – ope-
rátorka následně zavolá zpět a registra-
ci vyřídí společně se zákazníkem 

- nejrychlejší možnost je zavolat na 
Call centrum Veolia a na čísle 840 111 112 
operátorka provede registraci v reálném čase 

SMSky o odstávce vody 
Vám přijdou zdarma Kde najdu na nových webových stránkách 

informace o volných pracovních místech?
Odpověď:
Výběrová řízení na volná pracovní místa 

jsou zveřejněna na elektronické úřední des-
ce. Na tu se dostanete mimo jiné přímo z ti-
tulní stránky městského webu, kde v levém 
sloupci „Co nejčastěji hledáte“ naleznete 
odkaz na úřední desku přímo na prvním 
místě. Kliknutím na tento odkaz se ná-
sledně dostanete do systému úřední desky, 
která je uspořádána podle celé řady okruhů 
(například Exekuční příkazy, Oznámení o 
přerušení energií, Rozpočet, Výběrová říze-
ní, apod.). Zvolíte si okruh, který Vás zajímá 
– v tomto případě Výběrová řízení - a od-

kliknete OK. Systém Vám vyhledá příslušné 
dokumenty.

Kde najdu informace o odstávkách 
elektrické energie?

Informace o odstávkách elektrické ener-
gie (energií) naleznete na úřední desce, v 
kategorii „Oznámení o přerušení energií“. 
Město dále nabízí možnost získávat in-
formace o odstávkách elektrické energie, 
uzavírkách a dopravních omezeních, blo-
kovém čištění a mnoha dalších důležitých 
událostech prostřednictvím Hromadné 
korespondence, do níž se můžete bezplatně 
zaregistrovat přes městské webové stránky 
www.prostejov.eu (odkaz Registrace elek-
tronických služeb).

Zeptali jste se: 

 P O Ř Á D Á    dne 21. září ( pondělí ) a 26. září ( sobota )
KONFERENCI  na téma:  Jaterní cirhoza, gemmoterapie 

a péče sestry v domácí péči a v domově pro seniory
Konference bude probíhat na OS ČČK Prostějov, Milíčova 3 

od 8.30 hod. do 13.15 hod.
Je určena  pro všeobecnou zdravotní sestru, porodní asistentku, 

zdravotního laboranta, nutričního terapeuta, ortoptistu, zubního tech-
nika, dentálního hygienistu, farmaceutického asistenta, zdravotnického 
záchranáře, asistenta ochrany veřejného zdraví a zdravotně sociálního 
pracovníka, ale i pro veřejnost !!!

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

Přednášející : Eva Kameníková, DiS – Jaterní cirhoza – Nemocnice Prostějov

Mgr. Podhorná – Gemmoterapie, firma Naděje, Brodek u Konice – 
tinktury z bylin a pupenů

Eva Žochová – Práce sestry v domácí péči – Charita Prostějov
Eva Pospíšilová – Práce sestry v domově důchodců – DD Jevíčko
Garant : Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu Oblastního spolku 

ČČK Prostějov
Svoji účast potvrďte e-mailem na : lenka.cernochova@mybox.cz  

nebo prostejov@cervenykriz.eu  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.

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PROSTĚJOV
Milíčova 3, zastoupený : Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu

Tel.: 582342580, mobil : 723005411, e-mail: lenka.cernochova@mybox.cz,
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Náhrobky v plumlovském kostele
O existenci náhrobních desek v plum-

lovském kostele se obecně ví málo. Pově-
domí o tom, že se zde náhrobky nacházejí, 
mají snad jen zdejší usedlíci, kteří chodí 
do kostela a zvídaví historikové. Celkem 
jim však doposud nebyla věnována větší 
pozornost. Přesto jsou to velmi cenné frag-
menty dávné historie, na kterou by město 
i místní mohli být pyšní. Jedná se náhrobky 
druhé manželky panského úředníka Jana 
Oujezdeckého z Morašic a jejich dvou dětí. 
Pískovcový náhrobek z roku 1596 zdobený 
šesti erbovním vývodem patří Janu Heř-
manovi Oujezdeckému. Z roku 1602 pak 
pochází mramorový náhrobek paní Alžbě-
ty Bořkovny Dohalské z Dohalic. Poslední 
z roku 1604 patří dceři Johance Oujezdec-
ké z Morašic. V historických pramenech 
je o nich zmínka díky bohatému počtu 
erbů, což je na náhrobcích na Moravě vzác-
né. V mé práci jsem se tímto dílem zabývala 
a zjistila o něm následující. Jan Oujezdecký 
z Morašic jako úředník pracoval pro vlivné 

a v království českém vysoce postavené muže 
jako byli Vratislav II. z Pernštejna, kníže Karel 
z Liechtensteina či Jindřich Slavata z Chlumu 
a Košumberka, správce obrovského majetku 
Smiřických, proslavený jak svým z okna de-
fenestrovaným synovcem Vilémem, tak svou 
vlastní smrtí při výbuchu střelného prachu 
na Jičínském zámku. Pro pohřbívání byla ve 
zdejším kostele, založeném roku 1555, pro 
panské úředníky z plumlovského hradu zří-
zena krypta. V ní byla pohřbena i Janova prv-
ní žena Anna Ostromířská z Rokytníka, která 
zemřela i se synem po porodu roku 1579. 

O náhrobku této ženy však není žádných 
zpráv. Z plumlovských kronik vedených od 
roku 1899 vyplývá, že mumifi kované ostat-
ky byly uloženy v cínových rakvích. Tehdejší 
hrobník je z krypty přemístil do kostnice pod 
márnicí a rakve zpeněžil. O kolik rakví šlo, 
pramen neuvádí. Jeho mentálně postižený 
syn prý místní mumiemi strašil. Domnívám 
se, že v tuto dobu také náhrobky poprvé mě-
nily své místo. Původně ležely v chrámové 
lodi a kryly kryptu, o čem vypovídá nápis na 
jednom z nich. Poté byly zazděny do vnější 
zdi kostela a v současné době si je můžete 

prohlédnout na evangelijní straně uvnitř kos-
tela. Nápisy a erby z náhrobků pak prozrazují 
další zajímavosti. Alžběta byla rodově spřízněna 
s pány Sádovskými ze Sloupna a nejpravděpo-
dobněji i Valkouny z Adlaru, její muž a po něm 
jeho děti s pány Ostromířskými z Rokytníka, 
Sendražickými ze Sendražic, Tluksy z Kamena 
a pány z Rýzmburka. Při troše znalostí církev-
ních svátků se z nich také dozvíte dny jejich 
úmrtí. Nebo také to, že paní Alžběta zemřela ve 
vysokém stupni těhotenství ve věku 36/39 let.
 - Šárka Zapletalová DiS. 

 studentka ÚP Olomouc-

 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A

Náhrobek Jana Heřmana
Oujezdeckého z M.

Náhrobek Alžběty Bořkovny
Dohalské z Dohalic
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Díky novému přístroji budou vyšetření srdce Díky novému přístroji budou vyšetření srdce 
v nemocnici Prostějov ještě bezpečnějšív nemocnici Prostějov ještě bezpečnější

Jednotka intenzivní péče (JIP) dět-
ského oddělení Nemocnice Prostějov 
rozšířila v uplynulých dnech své služ-
by o možnost hospitalizace pacientů s 
dlouhodobou umělou plicní ventilací. 
Pacienti z prostějovského regionu tak 
již nebudou odkázáni na specializo-
vaná centra, často vzdálená od jejich 
bydliště. 

„Pacientů, zvláště pak dětských, s nut-
ností dlouhodobé umělé plicní ventilace, 
přibývá. Převzetím těchto dětí z Jednot-
ky intenzivní a resuscitační péče Dětské 
kliniky Fakultní nemocnice Olomouc 
se nejenom naplní vzájemná spolupráce 
mezi jednotlivými pracovišti, ale také se i 
výrazně  rozšíří možnosti dalšího využití 
dětské JIP v Prostějově,“ říká primář dět-

ského oddělení MUDr. Josef Tenora s tím, 
že rozšíření o novou službu vyžadovalo 
proškolení a zaučení zdravotnického per-
sonálu. „V současné době našich služeb 
mohou využívat tři dětští pacienti přímo 
z Prostějova, kteří potřebují umělou plicní 
ventilaci,“ doplnil primář.

Dosud museli být tito pacienti hospita-
lizováni ve vzdálenějších specializovaných 

centrech jako například ve FN Olomouc 
a postupně tak ztráceli kontakt se svými 
blízkými. Otevření možnosti dlouhodo-
bé plicní ventilace u dětí v prostějovském 
regionu tak dovolí rodičům takto posti-
žených dětí neztratit se svými ratolestmi 
pouto. 

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

Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL, 
zakoupila v těchto dnech na interní oddělení 
nový moderní rentgenový přístroj RTG C ra-
meno. Přístroj, který slouží k vizuální kontrole 
při vyšetřeních srdce, umožňuje snížení dávek 
záření a zvyšuje bezpečnost vyšetření, jak pro 
vyšetřovaného pacienta, tak i pro zdravotnický 
personál. Investice do nového vybavení vyšla na 
bezmála dva miliony korun.

„Rentgenový přístroj C rameno, který na-
hradil starší přístroj stejného typu, slouží k vi-
zuální kontrole zaváděných kardiostimulačních 
elektrod do srdečních dutin za účelem trvalé 
kardiostimulace, dočasné kardiostimulace a 
při provádění vyšetření srdečního vodivého 
systému,“ říká primář interního oddělení ne-
mocnice MUDr. Bohuslav Černošek s tím, že 
nové vybavení také snižuje riziko komplikací 

při výkonu, protože manipulace s elektrodami v 
srdci je bezpečnější. „Ročně provedeme na od-
dělení s tímto novým přístrojem zhruba 180 až 
200 vyšetření,“ prozradil primář.

Nemocnice Prostějov trvale investuje do pří-
strojového vybavení a zkvalitňování svých slu-
žeb. V letošním roce byl již například zakoupen 
plně automatický systém "HB&L Uro Quattro", 
který slouží k vyšetření moči a dalších biologic-
kých tekutin, v hodnotě více než 1,1 milionu 
korun. "Od prosince 2008 jsme nově vybavili 
léčebnu dlouhodobě nemocných padesáti 
novými moderními polohovatelnými lůžky s 
nočními stolky, dalších 10 nových lůžek bylo 
určeno pro oddělení gynekologie a porodnice," 
sdělil ředitel nemocnice Ing. Tomáš Uvízl.

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

JIP dětského oddělení nemocnice Prostějov rozšířila své služby
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tvořivá dílna
Keramika: Zvonkohry
KDY: pondělí 7. září 2009 od 16:00 do 

18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov  
Výroba zvonkohry z keramiky na ven-

kovní posezení, na terasy,…
Poplatek 70 Kč za osobu.
Pracovní oblečení s sebou.

seminář a exkurze
Den pro zoologii

KDY: čtvrtek 17. září 2009 od 8:00 do 
16:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov  

Akce určená pedagogům, pracovní-
kům úřadů a všem zájemcům o ochra-
nu přírody. V podání odborníků se do-
zvíte zajímavosti ze života mravenců, 
bobrů, prohlédnete si Stanici pro zá-
chranu volně žijících živočichů v Něm-
čicích nad Hanou a biocentrum Mok-

roš s pozorovatelnou ptactva 
v Mořicích. 

Přihlášky na tel. 582 338 278, 603 298 
039 nebo iris@iris.cz do 11. září.

tvořivá dílna
Vzpomínka na prázdniny

KDY: pátek 18. září 2009  od 16:00 do 
18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov  

Výroba dekorací 
z mušlí a kamínků.

Poplatek 50 Kč za osobu.
Pokud máte přírodní materiál z dovo-

lené, přineste si jej s sebou.

tvořivá dílna
Keramika: Zvonkohra - glazování
KDY: pondělí 21. září 2009 od 16:00 

do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov  

Glazování vyrobených zvonkoher.
Poplatek 70 Kč za osobu.
Pracovní oblečení s sebou.

osvětová akce
Den bez aut

KDY: úterý 22. září 2009 od 9:00 do 
13:00 hod.

KDE: nám. TGM, Prostějov  
V rámci celosvětové akce Den bez aut 

budou na nám. TGM připraveny aktivity 
pro děti i dospělé. Účastníci se mohou 
zapojit do ankety, zhlédnout výstavu o 
dopravě, dozvědět se zajímavosti o růz-
ných dopravních prostředcích. Děti se 
mohou zúčastnit aktivit, při kterých pro-
káží nejen dobré vědomosti, ale i obrat-
nost a tvořivost.

akce pro děti
Kdo má přednost?

KDY: čtvrtek 24. září 2009 od 13:00 do 
16:00 hod.

KDE: Dopravní centrum, ul. Pod Ko-
sířem, Prostějov  

V rámci připomenutí Dne bez aut 
budou na dopravním hřišti připraveny 
hravé aktivity pro děti zaměřené na ko-
ordinaci pohybu a situace, které se mo-

hou přihodit na cestách. A třeba dojde i 
k setkání s živočichy...

beseda
Svět v tvých rukou - jak ovlivnit ná-

kupem své zdraví i zdraví planety?  
KDY: úterý 29. září 2009 od 17:00 do 

18:30 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

nám. 67, Prostějov  
Zajímá vás, jak můžete svým nákupem 

pomáhat zlepšování životního prostředí, 
životních podmínek zvířat, ale také svého 
zdraví? Lektorky Hnutí DUHA Olomouc 
vás seznámí s ekoznačkami, přírodní 
kosmetikou, problematikou odpadů při 
nakupování,.... Dotknou se také ekolo-
gického zemědělství a hypermarketů.

Akce fi nančně podpořili
Město Prostějov,

Státní fond životního prostředí v rámci 
projektu Přírodě OK+,

Ministerstvo životního prostředí, 
SSEV Pavučina a ČSOP

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris pořádá tyto akce:
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informací Sport

Díky novému přístroji budou vyšetření srdce 
v nemocnici Prostějov ještě bezpečnější

Ve  dnech 2.-5.července 2009 se ve 
slovinském přístavním městě KOPER 
konal Evropský šampionát v disciplí-
nách HIP HOP, Electro boogie a Bre-
ak dance.   

Zúčastnilo se ho přes 2.200 nejlepších 
tanečníků z 25 evropských zemí, kteří 
soutěžili v různých kategoriích(solo, 
duo, malé skupiny, formace, produkce)

Šampionát se konal pod hlavičkou 
Mezinárodní taneční federace IDO, 
kterou zastupovala IDO Executive Se-
cretary Kirsten Dan Jensen.

Tato soutěž byla věnována králi popu a 
průkopníku street dance  Michaelu Jackso-
novi. Jeho památku všichni tanečníci i pří-
tomní diváci uctili v sobotu minutou ticha. 

Prostějovskou Taneční školu Hube-
ný zastupovalo 13 tanečníků, kteří si 
svou nominaci vybojovali z mistrov-
ství ČR: 

A. MÜLLEROVÁ, T. Kohoutková, V. 
Podloucký, D. Pernicová, M. Pazderová, 
Z. Rozehnalová, M. Nevrlá, K. Hlosto-
vá, Y. Kabilková, T. Skácelová, N. Zavře-
lová, M. Zatloukal, A. Vrtalová.

Celkově nejúspěšnější zemí se stalo s 
22 medailemi Slovinsko.  11 medailí vy-
bojovalo Dánsko, 8 Velká Británie, Rus-
ká federace si odnesla  2 zlaté, 2 stříbrné 
a 3 bronzové medaile a Nizozemsko 6 
medailí.

Taneční škola Hubený v této konku-
renci obstála více než na výbornou. 

Vzhledem k tomu, že se TŠH věnuje 
tanečnímu stylu HIP HOP pouze jeden-
krát týdně, jsou čtyři fi nálová umístění 
– z toho jedno čtvrté místo – duo HVK 
Kristýna Hlostová/ Michal Zatloukal - 
opravdu obrovský úspěch nejen prostě-
jovského hiphopu, ale celé ČR, kdy za 
několik posledních let se nikdo z naší 
republiky neumístil ve fi nále!  

Navíc se  odchovanci TŠH umisťovali 
vždy jako první tanečníci z České re-
publiky, přičemž se mistrovství zúčast-
ňovali zástupci Prahy, Olomouce, Brna, 
Přerova, Jablonce n.N., Ostravy, Turno-
va, a to převážně z hiphopových škol. 

Jenom na okraj – každá sólová či 
duová disciplína měla ve své kategorii 
většinou přes stovku soutěžících, tak-

že umístění do 60. místa bylo vždy v té 
„lepší polovině“

Děkuji tímto všem našim tanečníkům 
za výbornou reprezentaci, kolektivu TŠH 
a rodičům za odborný i laický dozor a vel-

ký dík patří i Olomouckému kraji, který 
naše tanečníky již několik let podporuje.

Budeme všem držet palce i v září, kdy 
se koná  mistrovství světa HIP HOP v 
Kalisz, Polsko.

DVK:
sólo:   Terezie Kohoutková:   55. místo

JVK:
sólo ž.:   Denisa Pernicová:    6. místo – fi nále 
sólo m.: Vladislav Podloucký   6. místo – fi nále
malá skupina: TS Hubeny - YEAH YEAH:  5. místo – fi nále

HVK:
sólo ž:   Alžběta Vrtalová:    14. místo
  Yveta Kabilková:    14. místo 
  Monika Nevrlá:   52. místo
  Nikola Zavřelová:   59. místo
sólo m.: Michal Zatloukal:   34. místo
duo:  Kristýna Hlostová+Michal Zatloukal:  4. místo – fi nále
  Monika Nevrlá + Nikola Zavřelová:  34. místo
malá skupina: DON´T GIVE UP:   16. místo

Domácí zápasy HK Jestřábi 
Prostějov ve víceúčelové hale 

– zimním stadionu Prostějov

Přátelská utkání:
 ČTVRTEK  27.08.09 HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV VSK TECHNIKA BLANSKO 18:00
 ÚTERÝ  01.09.09 HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV HC ZUBR PŘEROV 18:00
 ÚTERÝ  08.09.09 HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV SALITH ŠUMPERK 18:00

Mistrovská utkání - 2. liga skupina Východ
 STŘEDA  16.09.09 HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18:00 
  SOBOTA  26.09.09 HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV HC SLEZAN OPAVA 18:00 
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MČR mládeže v dráhové cyklistice na drázeMČR mládeže v dráhové cyklistice na dráze

Volný čas

15.-19. července, Prostějov

Celkové výsledky SKC Prostějov a 
SCM při SKC PV:

10x zlatá medaile
9x stříbrná medaile
8x bronzová medaile

V kategorii žáků kraloval Tomáš Heř-
manovský z TJ Uničov, který z celkově 5. 
disciplín, které žáci absolvovali obsadil 4x 
první a 1x druhé místo a stal se tak velkým 
suverénem ve své kategorii. Jeho výkony 
byli odměnou nejen jemu samotnému, ale 
také jeho otci a zároveň trenéru Ivovi Heř-
manovskému. Dalších hezkých umístění 
dosáhl další zástupce SCM a svěřenec tre-
néra Jirky Kaňkovského Luděk Lichnovský, 
kterému dobře vyšel především bodovací 
závod, kde obsadil 2. místo i přesto, že bě-
hem závodu po střetu s dalším závodníkem 
spadl a musel být ošetřován. 

V kategorii kadetek a žaček, které na 
MČR startují společně, se z našich zá-

vodnic prosadila Katka Uhrová, které 
se vydařil především sprint jednotlivců, 
kde obsadila 1. místo a stíhací závod na 
2 km, kde obsadila hezké 2. místo. Další 
z našich svěřenkyň Monika Sedláčková 
obsadila v bodovacím závodě 3. místo. 

V kategorii kadetů jsme měli nejčetněj-
ší zastoupení. Jmenovitě především Ro-
bin Wagner, Ondřej Tkadlec (oba SKC) a 
Jakub Vývoda (TJ Sigma Hranice, svěře-
nec trenéra Oldy Pivody) dosáhli mnoha 
medailových umístěních a přispěli tak k 
celkově fantastické bilanci našeho SCM. 
Za největší neúspěch našich kadetů lze 

naopak považovat dis-
kvalifi kaci ambiciosního 
družstva ve složení Malec, 
Wagner, Vývoda (4. člen 
týmu připravený pro fi ná-
lový závod Ondřej Tkad-
lec), které mělo ve sprintu 
družstev jednoznačně na-
šlápnuto pro zlatou medai-
li. Důvodem diskvalifi kace 
družstva bylo předčasné 

odstřídání jednoho ze závodníků. 
V kategorii juniorů dosáhli naši svě-

řenci rovněž výborných výsledků. Tomáš 
Goláň (SKC Prostějov) hned v úvodním 
závodě, kterým byl sprint jednotlivců, 
suverénně vítězil a vyřazoval jednoho 
soupeře po druhém, aby si celkově dojel 
pro zlatou medaili. V měřitelných disci-
plínách se prosadil další člen oddílu Ma-
pei Cyklo Kaňkovský Ondřej Vendolský, 
který ve výborném čase zvítězil ve stíha-
cím závodě jednotlivců na 3 km a stal se 
tak mistrem republiky v této disciplíně. 

  -red-

Již jen nějaký ten týden a opět se naplno 
rozběhne druhá část mistrovských soutěží 
v nohejbale. Nohejbalisté Sokola I Prostějov 
mají za sebou již 2/3 mistrovských soutěží a 
před závěrečným podzimním fi nišem si ve-
dou podobně jako v předcházejících létech 
znamenitě.

Muži Sokola I na podzim úspěšně vybo-
jovali postup do 2. celostátní ligy družstev. 
Kádr nohejbalistů je složen téměř rovno-
měrně ze zkušených hráčů, jakými jsou 
bezesporu T. Procházka, L. Pluháček, K. 
Husařík, P. Nový, R. Omelka a z úspěšně si 
počínajících dorostenců, kteří hrají nejvyšší  
juniorskou soutěž družstev – J. Klaudy, J. 
Valenta, T. Drobil a K. Pacejka. V současné 
době 2. kola před koncem základní části 2. 
ligy jsou prostějovští nohejbalisté na 2. mís-
tě tabulky skupiny B a vzhledem k tomu, že 
nejlepší dva celky budou bojovat v play-off  
o postup do 1. nohejbalové ligy, je zde jistá 
a nečekaná šance o postup bo-
jovat již v letošní sezoně. Stačí k 
tomu ze dvou posledních zápa-
sů získat 2 body ( v Bedřichově 
a doma s Modřicemi B ), ale i v 
případě nezdaru není třeba vě-
šet hlavy, prostějovský celek je 
velmi perspektivní a jeho doba 
ještě určitě přijde.

Rezerva mužů Sokola I Pro-
stějov startovala v krajském 
přeboru a cílem bylo umožnit 
zejména mladým perspektiv-
ním hráčům, kteří ještě nemají 

výkonnost na 2. ligu, 

aby se v týmu se staršími a podstatně zku-
šenějšími hráči připravovali na svou další 
kariéru v nohejbale. Družstvo ve složení: Fo-
ret, Lad. Pírek, Štencl, M.Zapletal, Hubálek, 
Fotýnek (starší hráči), Anděl, Pírek Lukáš, 
Pazdera, Lokoč a L. Nový absolvovalo pod 
vedením trenéra B. Kroupy uvedenou sou-
těž a skončilo na velmi dobrém 2. místě a 
ani toto umístění jsme příliš v solidní soutěži 
kraje nečekali.

Dorostenci Sokola I Prostějov ve složení : 
Klaudy, Valenta, Dočekal, Anděl, T. Drobil, 
Lokoč, Pacejka, Štěpánek a Pírek obhajují z 
roku 2008 titul mistra republiky juniorské 
extraligy družstev a v letošním ročníku této 
soutěže si vedou opět výborně. Bez porážky 
vyhráli základní skupinu, z níž postoupili 
do fi nálové šestice nejlepších celků, kde jsou 
před závěrečnými třemi zápasy hranými na 
podzim na 2. místě za vedoucím celkem 
SK Kotlářky Praha. Po dvou bodovaných 

turnajích “Poháru českého nohejbalového 
svazu dorostu“ (ve Žďáru a v Horažďovi-
cích) jsou suverénně na 1. místě a útočí na 
celkové prvenství v této prestižní soutěži. Na 
Mistrovství republiky juniorů ve trojicích 
získali bronzové medaile a ve dvojicích trio 
Klaudy, Dočekal a Anděl zvítězilo a stalo se 
mistry republiky dvojic pro  letošní rok 2009. 
Navíc dva hráči juniorského celku Sokola I 
Prostějov Jan Valenta a Kristián Pacejka jsou 
nominováni na první letošní sraz nového 
kádru širší juniorské reprezentace ČR.

Žáci Sokola I Prostějov se pilně připravují 
na své vrcholy sezony, kterým je vzhledem 
k jejich věkovému složení, Mistrovství ČR 
mladších žáků ve trojicích, dvojicích a sing-
lech, kde budou vzhledem k jejich letošním 
výsledkům patřit k vážným uchazečům o 
nejpřednější umístění. V žácích se připravu-
jí tito hráči: Roba, A. Pospíšil, Vláčil ( starší 
žáci), Ftačnik, Matkulčík, Jančík, Šlajs, Po-

spíšil O. a další. Na letošním 
Mistrovství ČR starších žáků 
trojic obsadili žáci Sokola I 
Prostějov 5. - 8. místo, což je 
při jejich věku velký příslib do 
budoucnosti. V dlouhodobé 
soutěži hrané pod názvem 
„Moravský pohár žáků 2009“ 
jsou žáci Sokola I zatím na 2. 
místě tabulky.

Oddíl nohejbalu má v Pro-
stějově své pevné místo a v 
republice si vybudoval za po-
sledních 5 - 7 roků, především 
v mládežnickém nohejbale, 

vynikající renomé. Oddíl nohejbalu mimo 
vlastní přípravu jednotlivých svých družstev 
pravidelně pořádá hodnotné republikové 
a mezinárodní akce. Také v letošním roce 
bude oddíl pořadatelem II.ročníku „Me-
moriálu Rostislava Dittricha v nohejbale 
veteránů“ (15. 8. 2009), dále bude pořadate-
lem „Mistrovství ČR dorostenců v singlech“ 
(22. 8. 2009) a v závěru roku je již tradičním 
pořadatelem mezinárodního turnaje žáků 
konaném v rámci Evropského poháru žáků 
– „Poslední žákovské smeče 2009“. V sou-
časné době absolvují nohejbalisté v rámci 
své letní přípravy prakticky každý víkend 
nohejbalové turnaje s různou kvalitou od 
ryze amatérských (turnaje ve Vícově, Vrbát-
kách, Urna cup u sokolovny aj.) až po velmi 
kvalitní s účastí mnohých ligových a extrali-
gových týmů (Vsetín, Zábřeh na Moravě a 
další turnaje)  

Následující pořad 
v činnosti nohejbalu:

29. 8. 2009 od 10.00 hod. - 2. celostátní 
liga mužů v nohejbale družstev Sokol I – So-
kol Modřice B

30. 8. 2009 od 12.00 hod. - Dorostenecká 
extraliga družstev Sokol I Prostějov – Karlo-
vy Vary 

Nábor mladých nohejbalistů ve věku 
8 - 10 roků na kurtech u sokolovny 

na Skálově nám. v Prostějově každé pondě-
lí  od 15.00 - 16.00 hod.

Nohejbalisté Sokola I Prostějov si letos vedou opět výborněNohejbalisté Sokola I Prostějov si letos vedou opět výborně

Město Prostějov na Mistrovství 
Evropy a Mistrovství České re-
publiky ve westernové střelbě 
úspěšně reprezentovali dva zá-
stupci z Klubu vojenské historie 
Prostějov Jan Koleňák 
(5. místo v Evropě a 2. místo v ČR) 
a Michal Tatarkovič (11. místo 
v Evropě a 9. místo v ČR). Letos 
bylo mistrovství pořádané po 
delší době u nás v Opařanech u 
Tábora.  MT
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Ředitel pobočky pan Jaroslav Škop 
nám prozradil nejen zajímavosti ze ži-
vota nové pobočky, k nimž bezesporu 
patří velmi zajímavé výjimky a slevy, 
které platí až do 30. září pro všechny 
nové klienty, ale také pozvání. Prostřed-
nictvím Radničních listů je zvána široká 
veřejnost na tradiční prostějovské hody. 
A pokud netušíte proč, prozradím, že 
ČSOB pro vás připravila, jako v mno-

ha jiných městech, kde otevírá svá nová 
obchodní místa, netradiční setkání 
s bankou a bankéři. 

Dětem zábavu a dárečky, pro dospělé 
kvíz, jehož anketní lístky budou slosovány. 
Na vítěze čekají zajímavé ceny

Ve stánku ČSOB se na vás i na vaše 
děti těší pracovníci nové pobočky ČSOB 
v Prostějově.  -asm-

ČSOB otevřela v Prostějově  -  v areálu nákupního 
centra Haná  na Sídlišti Svobody, novou pobočku. 
Pokud jste ji zatím nezaznamenali, vězte, 
že 13. září na Hanáckých slavnostech logo ČSOB 
nepřehlédnete.

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ 
LINKA NA RADNICI

Od 1. července 2009 funguje  bezplatná telefonní 
linka na Informační službu Městského úřadu 
Prostějov. Telefonní číslo je 800 900 001.  

Volat můžete v průběhu provozní doby 
informační služby, tedy v pondělí – čtvrtek od 8:00 

do 17:00 hod., v pátek od 8:00 do 16:00 hod.



Příští Radniční listy vyjdou 30. září, 
uzávěrka inzerce je 23. září.
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