
Aktuálně Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Radnièní listy
Radniční listy - měsíčník pro město Prostějov vydává společnost Haná Press, s. r. o., Olomoucká 10, 

Prostějov, tel.: 582 333 433,  e-mail: pro@pv.cz. Distribuováno zdarma do každé domácnosti. 

Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@mestopv.cz. Kultura: Bohumil Pácl, e-mail: 

pro@pv.cz. Inzerce: Marcela Bílá, tel.: 608 022 023, e-mail: pvbila@seznam.cz. Sazba: Haná Press, 

s. r. o. Tisk: Ringier Ostrava. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1212-8368.

Není tomu tak dávno, kdy jsem 

přál občanům našeho města pří-

jemnou dovolenou a dětem krásné 

prázdniny. Čas volna jim však uply-

nul jako voda a návrat do školních 

lavic se přiblížil. Ulice budou opět 

zaplněny skupinami dětí a studen-

tů mířících do svých tříd.

 Děti budou plny zážitků z léta, 

budou méně pozorné a roztěkané. 

K tomu také směřuje můj apel. Při-

pravme se na nárůst dopravního 

ruchu před osmou hodinou ranní, 

mysleme na to, že těmi chodci v 

ulicích jsou naši potomci, kterým 

se po týdnech volna znovu mění 

denní režim. Předejděme společ-

ně úrazům a zraněním, která lze 

v souvislosti se začátkem nového 

školního roku očekávat. Na někte-

ré přechody pro chodce se znovu 

vrátí hlídky městských strážní-

ků, kteří s bezpečností v hustém 

dopravním hemžení pomohou, 

nikdo však nemůže stoprocent-

ně zabránit možnému nebezpe-

čí. Nebo naopak, právě to může a 

musí ovlivnit každý z nás. Chodci 

ostražitostí při přecházení vozovek 

a řidiči důkladným soustředěním 

na dění před sebou i kolem sebe.

Abych se však nevěnoval pouze 

věcem vážným, chci Vám také při-

pomenout, že měsíc září přinese 

i spoustu zajímavých kulturních 

zážitků. K těm nejpřitažlivějším v 

Prostějově budou jistě patřit tra-

diční hodové slavnosti, které se 

uskuteční 13. a 14. září a ve stej-

ném termínu Vás také pozveme k 

prohlídkám prostějovské radnice, 

jejíž prostory se návštěvníkům ote-

vřou v rámci dnes už také tradiční 

akce – Dnů evropského 

dědictví. Ing. Jan Tesař,

                starosta města
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Výběr z usnesení 43. schůze 
Rady města Prostějova, konané 5. 8. 2008

Rozpočtové opatření kapi-
toly 60 – rozvoj a investice 
(dopravní situace u škol)

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e   rozpočtové opatření, kte-

rým se zvyšuje rozpočet výdajů o hodnotu 

120 000 Kč na projektovou dokumentaci 

– řešení dopravní situace u škol. 

Rozpočtové opatření kapitoly 
60 – rozvoj a investice 

(komunikace nám. Padlých 
hrdinů – Erbenova ulice)

Rada města Prostějova po projednání  

s c h v a l u j e   rozpočtové opatření, kterým 

se zvyšuje rozpočet výdajů o hodnotu 3 200 

000 Kč na komunikaci náměstí Padlých 

hrdinů – Erbenova ulice. 

Rozpočtové opatření kapitoly 
60 – rozvoj a investice

(cyklistická stezka)
Rada města Prostějova po projednání 

s c h v a l u j e   rozpočtové opatření, kterým 

se zvyšuje rozpočet výdajů o hodnotu 632 

831 Kč jako příspěvek na cyklistickou stez-

ku Krasice – Čechovice (přeložka sítí).

Rozpočtové opatření kapitoly 
60 – rozvoj a investice 
(kašna nám. Spojenců)

Rada města Prostějova po projednání  

s c h v a l u j e   rozpočtové opatření, kterým 

se zvyšuje rozpočet výdajů o hodnotu 350 

000 Kč na kašnu nám. Spojenců – komu-

nikace. 

Rozpočtové opatření kapitoly 
60 – rozvoj a investice 

(50 RD za novou nemocnicí)
Rada města Prostějova po projednání  

s c h v a l u j e  ozpočtové opatření, kte-

rým se zvyšuje rozpočet výdajů o hodnotu 

4 980 000 Kč – inženýrské sítě pro 50 rodin-

ných domů za novou nemocnicí. 

Rozpočtové opatření 
kapitoly 90 – komunální 
služby (oprava hrobů)

Rada města Prostějova po projednání 

s c h v a l u j e   rozpočtové opatření, kte-

rým se zvyšuje rozpočet výdajů o hodnotu 

185 000,- Kč na opravu poškozených hrobů 

na hřbitově v ulici Brněnská. 

Rozpočtové opatření kapitoly 
90 – komunální služby 

(Kolářovy sady)
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e   rozpočtové opatření, kte-

rým se zvyšuje rozpočet výdajů o hodnotu 

350 000,- Kč na mobiliář v Kolářových sadech. 

Rozpočtové opatření 
kapitoly 90 – komunální 
služby (dopravní situace 

u Sportcentra)
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e   rozpočtové opatření, kterým 

se  zvyšuje rozpočet výdajů o hodnotu 154 

000,- Kč na dopravní značení u Sportcent-

ra v ulici Olympijská a v okolí. 

Rozpočtové opatření 
kapitoly 90 – komunální 

služby (oprava semaforu)
Rada města Prostějova po projednání 

s c h v a l u j e   rozpočtové opatření, kte-

rým se zvyšuje rozpočet výdajů o hodnotu 

315 000,- Kč na opravu semaforu v Olo-

moucké ulici. 

Tetín 1 – ukončení smlouvy 
o nájmu nebytových 

prostor dohodou

Rada města Prostějova po projednání  

s c h v a l u j e   uzavření dohody o skon-

čení nájmu nemovitostí dle Smlouvy o 

nájmu nebytových prostor č. 99/16/005 

uzavřené mezi městem Prostějovem 

jako pronajímatelem a Občanským 

sdružením na pomoc dětem s více vada-

mi, IČ: 440 53 991 (dnes označeno jako 

Občanské sdružení na pomoc zdravotně 

postiženým LIPKA, IČ: 440 53 991) jako 

nájemcem dne 13.04.1999 za následují-

cích podmínek:

- dohoda bude uzavřena s účinností ke 

dni uzavření smlouvy kupní a o zřízení 

předkupního práva, na základě které do-

jde k převodu objektu Tetín 1 v Prostě-

jově a souvisejících pozemků v souladu 

s usnesením Zastupitelstva města Prostě-

jova č. 18137 ze dne 24.06.2008,

- nedoplatek nájemného za období 

od 01.07.2008 do ukončení platnosti 

Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze 

dne 13.04.1999 bude zaplacen ze strany 

Občanského sdružení na pomoc zdra-

votně postiženým LIPKA do 10 dnů ode 

dne podpisu dohody o skončení nájmu.

Veřejná fi nanční podpora 
– Občanské sdružení Žebřík

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e   poskytnutí veřejné fi nanč-

ní podpory z rozpočtu města Prostějova z 

prostředků nerozdělené veřejné fi nanční 

podpory ve výši 50 000,- Kč občanskému 

sdružení Žebřík o. s., Voskovcova 8, 779 

00 Olomouc, IČO 27019896, 

- VFP bude použita na úhradu nájem-

ného, nákladů na elektřinu, vodu, teplo, 

pojištění prostor Centra podpory cizinců 

v Domě služeb na Vrahovické ulici 83 v 

Prostějově,

- jedná se o nenávratnou veřejnou 

fi nanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se 

příspěvek použít v souladu se sjednaným 

účelem do 31. 12. 2008,

Veřejná fi nanční podpora 
– CD k publikaci 

„To byl Alfons Jindra“
Rada města Prostějova po projednání 

s c h v a l u j e   poskytnutí veřejné fi nanč-

ní podpory z rozpočtu města Prostějova 

ve výši 20 000,- Kč Jaroslavu Langrovi, 

- VFP bude použita na zhotovení CD k 

publikaci „To byl Alfons Jindra“,

- jedná se o nenávratnou veřejnou 

fi nanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se 

příspěvek použít v souladu se sjednaným 

účelem do 31. 12. 2008, 

 Prostějov 5. 8. 2008

 Zpracovala: Věra Krejčí
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I v průběhu letních 
prázdnin bylo v pros-
tějovských školách a 
školkách poměrně ruš-
no. Probíhaly zde totiž 
stavební práce. 

„Město investuje nemalé prostředky 

do obnovy školských budov a prázd-

niny jsou tím nejvhodnějším obdo-

bím pro rekonstrukci. Konkrétně u 

Základní školy Melantrichovy to bylo 

zateplení, Základní škola Jana Želez-

ného se dočkala opravených šaten. 

Sociální zařízení se zase opravovalo 

na Základní škole v Palackého uli-

ci, mateřinka na Moravské má nové 

dopadové plochy na hřišti, školka ve 

Smetanově ulici 

rekonstruovaná 

okna, stejně jako 

školka v Raisově 

ulici. Samostat-

nou kapitolou 

pak byla přípra-

va nového pracoviště Univerzity 

Tomáše Bati ze Zlína, které začne v 

Prostějově fungovat od září. 

Formou reinvestice nájemného 

vycházíme vstříc potřebám školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem sice 

není město, ale budovy jsou v jeho 

majetku. To se týkalo například úprav 

na Střední průmyslové škole oděv-

ní na Vápenici a na Střední odborné 

škole průmyslové a středním odbor-

ném učilišti strojnickém v Lidické 

ulici,“ vypočítal místostarosta města 

Pavel Drmola.   -jg-

Stavební práce na školách
Formou reinvestice nájemného vycházíme vstříc 

potřebám školských zařízení, jejichž zřizovatelem 
sice není město, ale budovy jsou v jeho majetku.

 Ing. Pavel Drmola, místostarosta města ‘

‚
Přehled investičních akcí do školských 

zařízení v průběhu prázdnin:

ZŠ Melantrichova zateplení 20 mil. Kč 
  (za přispění státní dotace)
ZŠ Jana Železného rekonstrukce šaten 800 tis. – město 
  + 700 tis. z fondu školy
ZŠ Palackého rekonstrukce soc.zařízení 1,3 mil. 
MŠ Moravská doplnění dopadových ploch 140 tis.
MŠ Smetanova rekonstrukce oken 250 tis. 
MŠ Raisova rekonstrukce oken 800 tis. 
Škola Husovo nám. pracoviště pro UTB Zlín 12,8 mil. (10 mil. státní 
  dotace, 2,8 mil. město)

Od začátku nadcházejícího školní-

ho roku bude v části budovy bývalé 

základní školy na Husově náměstí ote-

vřena pobočka Univerzity Tomáše Bati 

Zlín (UTB) s bakalářským studijním 

programem Ekonomika a management 

patřícím pod Fakultu technologickou. 

Škola přijme k dennímu studiu zhruba 

stovku studentů. Dohoda mezi uni-

verzitou a městem byla podepsána v 

prosinci loňského roku rektorem UTB 

Ignácem Hozou a starostou Prostějova 

Janem Tesařem. 

„Budova prošla během prázdnin 

rekonstrukcí, na níž se podařilo díky 

poslanci Radimu Fialovi získat ze 

státního rozpočtu částku 10 milionů 

korun; město pak přispělo na opravu 

dalšími 2,8 miliony korun,“ vypočítá-

vá místostarosta města Pavel Drmo-

la. Myšlenka zřízení pobočky UTB 

v Prostějově vznikla asi před dvěma 

roky. „Nejbližším partnerem pracoviš-

tě UTB v Prostějově bude vedle města 

také Gymnázium Jiřího Wolkera, které 

je připraveno nabídnout materiální a 

personální pomoc. Ti nejlepší z našich 

pedagogů budou mít možnost působit 

při výuce na regionálním vzdělávacím 

centru UTB. Mám obrovskou radost z 

toho, že naše dvouleté jednání je úspěš-

ně završeno,“ říká ředitel gymnázia 

Michal Šmucr. 

Na Univerzitě Tomáše Bati dnes stu-

duje přes jedenáct tisíc posluchačů. Přes-

tože je univerzita státní školou, zásluhou 

svého vedení je velmi dynamická a pro-

gresivní. Jasně o tom hovoří čísla, detašo-

vaná pracoviště má již v pěti moravských 

městech. Například v Uherském Hradišti 

vznikla pobočka na podzim roku 2006 a 

dnes má 550 studentů.   

Slavnostní zahájení akademického 

roku na prostějovském pracovišti UTB 

se uskuteční 15. září 2008.  

-bp- -jg-       

Univerzita Tomáše Bati zahájí provoz v Prostějově
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Ve čtvrtek 31. července navštívil pro-

stějovskou radnici nový výkonný ředi-

tel pro Evropu společnosti TORAY Jun 

Kobayashi. „Pan Kobayashi poděkoval 

za podporu, kterou město věnuje roz-

voji podnikatelské sféry, a vyjádřil vůli 

udržovat dobré vztahy mezi městem a 

společností TORAY. Také informoval o 

posledních novinkách ve výrobním sor-

timentu prostějovské pobočky. Nejdříve 

to bylo zahájení produkce tkaniny pro 

airbagy, teď před časem pak v TORAY 

přistoupili k  k úpravě (řezáním) speciál-

ních desek pro tiskací techniku,“ uvedl k 

návštěvě starosta Jan Tesař.

Stručné informace o společnosti

Zkušební provoz továrny TORAY v Pro-

stějově byl zahájen v červnu  roku 1999, 

plánované produkce bylo dosaženo v lis-

topadu 1999. Nosným programem výroby 

je tkaní a úprava lehkých podšívkových 

tkanin ze 100% polyesteru. Výrobky jsou 

vyváženy do zahraničí, převážně do zemí 

EU a CEFTA. Využívají se například jako:

- podšívkoviny

- sportovní oblečení

- dekorační materiály

- svrchní materiály

- základní tkanina pro průmyslové 

využití (reklamní potisky, atd.) 

- jg- , -webové stránky společnosti 

TORAY Prostějov-

Návštěva z Japonska 
na prostějovské radnici

Odstávka oddělení registru 
obyvatel, občanských průkazů 

cestovních dokladů

Ministerstvo vnitra oznamuje veřejnosti, že z důvodu 

technologické odstávky (související s přechodem na jiné 

technologie centrálních databází) v pátek 5. září 2008 

nebude v provozu systém správních evidencí.

Z toho důvodu bude dne 5. 9. 2008 uzavřeno odděle-

ní registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních 

dokladů odboru občanských záležitostí Městského 

úřadu v Prostějově ve Školní 4 ( úsek občanských prů-

kazů ) a v budově radnice na nám. T. G. Masaryka 12-

14 ( úsek cestovních dokladů ). 

 To znamená, že nebude možno přijímat žádosti o 

občanské průkazy a cestovní doklady, ani vydávat již 

vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady. 

 

 Ministerstvo vnitra se omlouvá za případné potíže, 

které tento krok může části veřejnosti způsobit.
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Chceme zpřísnit kontroly záborů 
veřejných prostranství

Město Prostějov povoluje ročně 

desítky záborů pozemků spojených 

například s opravou vodovodního 

či plynového potrubí, pokládkami 

elektrických a optických kabelů aj. 

Ten, kdo z těchto a podobných důvo-

dů rozkope komunikaci či zeleň, je 

povinen nejen o povolení předem 

požádat, ale následně uvést pozemek 

do patřičného stavu. 

„Bohužel někdy se nám stává, že fir-

ma sice po položení nových inženýr-

ských sítí výkop zasype, provede i 

p o v r c h o v o u 

úpravu, ale za 

krátkých čas se 

toto místo pro-

padne. Podob-

ným nepříjem-

nostem chceme 

do budoucna 

zabránit. Máme v plánu zpřísnit kon-

troly zabraných ploch tak, že odpo-

vědní kontroloři budou dohlížet na 

způsob zhutňování zeminy při zasy-

pávání výkopů a dodržování veške-

rého technologického postupu při 

pokládání nového asfaltového koberce 

či dlaždic na chodníku. Návrh nové-

ho systému kontrol záborů počítá 

ještě s jednou novinkou. Investor, 

který požádá o zábor veřejného pro-

stranství, bude za uvedenou plochu 

zodpovídat ještě několik let po ukon-

čení prací,“ vysvětlil koncepci pláno-

vaného opatření místostarosta Prostě-

jova Vlastimil Uchytil.

 -jg- -mik-

„Investor, který požádá o zábor 
veřejného prostranství, by měl za plochu 

odpovídat ještě dalších několik let.“ 

  Místostarosta Prostějova Mgr. Vlastimil Uchytil.

‚
‘

Se začátkem nového školního roku do-

jde i ke změnám v jízdních řádech městské 

hromadné dopravy v Prostějově. Změny 

vstupují v platnost od 1.9.2008. Od září 

bude na základě požadavků cestujících 

například na lince MHD 11 zaveden v 

pracovní dny nový žákovský spoj z Žešova 

s odjezdem v 7:20 hod. Dojde také k posí-

lení linky MHD 19 přes Hacarovu ulici po 

severní obslužné komunikaci. K dalším 

změnám, především drobným časovým 

posunům, dojde i na linkách MHD 2, 4, 9, 32 

a 41. Jízdní řády zbývajících linek MHD se 

nemě-

ní. 

Žáci a studenti by neměli zapomenout 

na včasné vyřízení průkazů na slevy z 

jízdného, které se již nyní vystavují v 

Informační kanceláři FTL.

Upozorňujeme cestující, kteří využívají 

službu jízdních řádů v mobilu, aby si pro-

vedli aktualizaci aplikace prostřednictvím 

webových stránek www.ft l.cz nebo přímo 

z http://thorin.wz.cz.  

Bližší informace o změnách jízdních 

řádů MHD a o průkazech na slevu 

z jízdného lze získat v Informační kan-

celáři FTL, tel. 582 333 181, 

nebo na  www.ft l.cz.           

Změny v jízdních řádech MHD Prostějov

Aktuálně Informace

Nová  radnice  v Prostějově 
– probíhá sanace a oprava umělého mramoru

Stěny chodeb a schodišťových pro-

stor jsou zhotoveny ze Sorelovy hořeč-

naté maltoviny. Tento způsob provede-

ní povrchové úpravy stěn je ojedinělý a 

není známo jeho použití v tomto rozsa-

hu u památkově chráněného objektu. 

Ke spolupráci na řešení problému 

sanace mramoru byla proto přizvána 

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.  

z VUT  Brno. Přípravné práce probí-

haly již v roce 2002. Dále bylo přizvá-

no i několik restaurátorských fi rem. 

Postupně byly nanášeny různé vzorky 

materiálů, žádný však nevyhověl a do 

dvou let začal postupně degradovat. 

Součástí požadavku na potenciálního 

dodavatele tedy bylo, aby uměl vyrobit 

odpovídající vzorek omítkoviny.

Jediný, kdo dokázal splnit požada-

vek objednatele, je restaurátorská fi rma 

Hořínek, společně  s kamenickou fi r-

mou Müller  Konice.Stávající degrado-

vaný mater je již odstraněn, povrch je 

nyní zpevňován, dobarvován, napouš-

těn speciálními oleji, převoskován spe-

cielně vyráběnou směsí a v závěru bude 

několikrát leštěn.  

Pavel David, Odbor rozvoje 

a investic MěÚ v Prostějově

KROMĚ UMĚLÉHO MRAMORU NA 
STĚNÁCH PROCHÁZÍ OPRAVOU I VSTUPNÍ 
DVEŘE DO VESTIBULU RADNICE. TUTO 
REKONSTRUKCI PROVÁDÍ FIRMA JANDA Z 
PROSTĚJOVA.
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V září 2008 bude pro-
jednávat Zastupitelstvo 
města Prostějova uza-
vření posledních dohod 
o prominutí půjček za 
bydlení obyvatelům z 
lokality U svaté Anny. 
V této souvislosti jsme 
požádali o rozhovor 
místostarostu města 
Prostějova Mgr. Aloise 
Mačáka, který byl čle-
nem pracovní skupiny 
pro řešení problematiky 
této lokality.

Pane místostarosto, připomeňte, z 

jakého důvodu došlo před pěti lety k 

postupné asanaci čtyř bytových bloků 

U svaté Anny, kde žili převážně Romo-

vé?

K postupné asanaci došlo zejména 

z důvodu špatného technického stavu 

těchto bytových domů a naprosto nevy-

hovujících hygienických podmínek, 

které následně vyústily v několik žlou-

tenkových epidemií. Dalším důvodem 

byly neustálé stížnosti občanů nejen z 

okolních domů. 

Navíc udržování bytových bloků stálo 

město Prostějov postupně miliony korun 

a jejich opravy byly nehospodárné. V 

neposlední řadě nám šlo také o zvýšení 

bezpečnosti našich občanů. 

Vicepremiér Jiří Čunek kdysi tvrdil, 

že při řešení romské otázky se inspiro-

val prostějovským projektem postupné 

asanace kolonie U svaté Anny…

Pokud to skutečně vicepremiér Čunek 

tvrdil, srovnal nesrovnatelné. Náš projekt 

postupné asanace této lokality se realizo-

val přes čtyři roky kvalifi kovaným a cit-

livým způsobem. Od prvopočátku jsme 

jen podrobně konzultovali i s tehdejším 

Zmocněncem vlády České republiky 

pro lidská práva MUDr. Janem Jařabem. 

Zastupitelstvo města ustavilo v září 2000 

pracovní skupinu, která tuto společensky 

složitou a nevděčnou problematiku řešila 

a připravovala podklady pro radu města 

a zastupitelstvo. Tento projekt je dnes 

uváděn odborníky jako určitý vzor mož-

ného řešení.

Kolik obyvatel bydlelo v kolonii U 

svaté Anny a kterým město zajišťovalo 

náhradní bydlení?

V této kolonii bydlelo zhruba 250 – 400 

obyvatel. Jejich počet se často měnil, když 

například přijely „krátkodobé“ návštěvy ze 

Slovenska. Opět však zdůrazním, že bytové 

náhrady nebo půjčky jsme poskytovali jen 

těm obyvatelům, kteří měli řádné nájemní 

smlouvy a nedlužili městu peníze. Ti oby-

vatelé, kteří nesplňovali tyto podmínky, 

buď dobrovolně odjeli nebo byli exekučně 

vystěhováni. Dnes lze jen stěží odhadnout, 

kolik by v této kolonii a za jakých podmí-

nek v současnosti žilo lidí. 

Kolik bytových náhrad a půjček zajis-

tilo město lidem od Svaté Anny?

Město postupně přidělilo těm obyvate-

lům, kteří splňovali uvedené podmínky, 

sedmnáct městských bytů a v devatenácti 

případech jim poskytlo půjčku na nákup 

šestnácti nemovitostí. Tyto půjčky byly 

ve výši 6,5 milionů korun. 

Někteří občané a zástupci sdělova-

cích prostředků však měli k poskytová-

ní těchto půjček Romům výhrady…

Soužití majoritní společnosti s Romy 

je zřejmě jeden z největších sociálních 

problémů, které musí Česká republika 

řešit. Před pěti lety jsme byli velmi kri-

tizováni, jak tento složitý společenský 

problém řešíme. Nikdo nám ale doposud 

neporadil, jak jsme jej měli jinak řešit. 

Pokud někomu zbouráme střechu nad 

hlavou, jsme ze zákona povinni zajistit 

náhradní bydlení. Ve vlastnictví města 

bylo v té době jen 1500 obsazených bytů. 

Žádné větší byty pro mnohočetné rodiny 

jsme však neměli k dispozici. Představte 

si, že bychom například těmto mnoho-

četným rodinám byty kupovali. Jaká by 

byla výsledná cena za řešení této lokality? 

Bylo pouze otázkou času, kdy by hygieni-

ci toto odstrašující ghetto nařídili městu 

vyklidit a zajistit ubytování pro všech-

ny jeho obyvatele. Jsem přesvědčený, že 

město tímto postupem ušetřilo miliony 

korun. 

Měl jste osobní odpovědnost za pro-

jekt, který vyřešil tuto lokalitu. Když se 

po letech ohlédnete, co jste tímto pro-

jektem získal?

Stručně řečeno, pár nepřátel snad na 

celý život a několik vzpomínek, na které 

je nejlepší co nejdříve zapomenout. Na 

druhou stranu jsem měl možnost poznat 

mnoho zajímavých lidí a získat cenné 

životní zkušenosti. Daleko podstatnější 

je však, co tímto projektem získalo město 

Prostějov a naši občané. Podle odborní-

ků jde o jeden z nejlepších a nejaktivněj-

ších projektů, který kompetentně vyřešil 

problém sociálně vyloučené lokality.

Rozhovor o bývalé kolonii U svaté Anny

Již delší dobu je omezen provoz na ul. Plumlovské v křižo-

vatce s ul. Domamyslickou z důvodu výstavby okružní křižo-

vatky.

Začátkem srpna zde došlo ke změně stávajícího režimu. Pro-

voz na silnici II/150 ul. Plumlovské je sveden do jednoho pruhu 

na již vybudované části okružní křižovatky a je řízen světelnou 

signalizací. Provoz na silnici III/37762 ve směru do Smržic zůstá-

vá úplně uzavřen, ve směru do Domamyslic je umožněn jedno-

směrný provoz – ve směru ze silnice II/150 do Domamyslic.

Změna dopravního režimu může mít za následek tvorbu 

kolon. Žádáme proto řidiče o trpělivost a ohleduplnost. 

Potěšující zprávou je, že díky rychlé práci stavařů z fi rmy 

HORSTAV Olomouc spol. s r. o. dojde k podstatnému zkrácení 

doby, po kterou bude provoz veden v jednou směru. Plánovaný 

termín ukončení uzavírky je 15.12.2008, ale s největší pravděpo-

dobností bude křižovatka plně průjezdná již o dva měsíce dříve.

 Jaroslav Pavlíček, 

 Odbor dopravy 

Rondel na Domamyslické

‘
„Jsem přesvědčený, 

že město tímto postupem 
ušetřilo miliony korun.“ 

Mgr. Alois Mačák, 
místostarosta města Prostějova

‚
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Den 22. září je Evropským dnem bez 

aut (EDBA) a je součástí a vyvrchole-

ním Evropského týdne mobility (ETM) 

16. – 22. září a letos se bude v Evropě 

konat už posedmé. Obě osvětové a pro-

pagační akce mají v evropských městech 

podpořit přijatelnější způsoby dopravy 

a napomoci při omezování individuál-

ní automobilové dopravy ve městech. 

„Ústředním tématem letošního EDBA a 

ETM je Čistý vzduch všem, což znamená 

snahu napomáhat snižování škodlivých 

emisí z oblasti dopravy, aby se zamezilo  

škodlivým následkům  pro lidské zdraví  

a škodlivým vlivům na životní prostře-

dí - proto akci podporuje i ministerstvo 

vnitra,” uvedl místostarosta Prostějova a 

politik Zdravého města Vlastimil Uchy-

til.  Akce by měla mimo jiné přimět obča-

ny, aby více využívali hromadné dopravy, 

proto také v letošním roce  bude po celý 

den 22. září (pondělí) jezdit MHD zdar-

ma. V tento den bude také pro auta uza-

vřena ulice Studentská.

Jako v minulých letech akce proběhne 

opět za podpory Ministerstva životního 

prostředí a Národní sítě Zdravých měst, 

jejímž je Prostějov členem. 

Doprovodné akce 
k Evropskému dni bez aut

Dopoledne 22. září proběhne na 

nám. T. G. Masaryka soutěž v běhu 

pro handicapovanou mládež a pro děti 

I. stupně ZŠ. Soutěž odstartují svým 

během již tradičně představitelé města. 

Dojde také na ofi ciální vyhlášení vítězů 

4. ročníku literární soutěže, která byla 

určena žákům  7. tříd  základních škol 

na téma „Chováme se podle doprav-

ních předpisů“.

Informační středisko prevence bude 

informovat o bezpečnosti na silnicích, 

používání přileb pro cyklisty, používání 

bezpečnostních pásů v autech a o uplat-

nění bezpečnostních zámků na kola.

Během září bude také vyhlášena 

výtvarná soutěž pro žáky mateřských 

a základní škol s dopravní temati-

kou.

V sobotu 27. září proběhne II. kolo 

čtvrtého  ročníku soutěže „O pohár sta-

rosty města Prostějova“ Sportovní den 

na kolečkách. Závod na kolečkových 

bruslích  se jako tradičně uskuteční 

na severní obslužné (za zimním stadi-

onem a nemocnicí). Soutěž je určena 

pro zájemce všech věkových kategorií. 

Mgr. Eva Krejčí ,koordinátorka 

projektu Zdravé město Prostějov a 

místní Agenda 21

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

Před časem proběhla preventivní akce 

Městské policie Prostějov pro řidiče 

motorových vozidel . Zájemci  si měli 

možnost  ověřit  přesnost ukazatele 

rychlosti ve svém automobilu. Tak jako 

v minulém roce byla vybrána lokalita na 

severní obslužné komunikaci ve směru 

od ulice J.Lady po ulici Hacarova. Tento-

krát byl přítomen i zástupce Všeobecné 

zdravotní pojišťovny, který účastníkům 

věnoval drobný dárek.

Od 8.30 do 12.00 hodin  této možnosti 

využilo 204 řidičů. Odchylka na tacho-

metru se nejčastěji pohybovala v rozme-

zí do 5 km/hod. Z  celkového počtu 204 

automobilů u deseti zjištěna vyšší rych-

lost než zaznamenal  ukazatel rychlosti. 

Mladší muži uvítali možnosti si vyzkou-

šet měření ve vyšší rychlosti. V daném 

úseku jel nejrychleji řidič v Renaultu rok 

výroby 2003 a to 112 km/hod. 

 -Jana Adámková, městská policie-

O měření byl velký zájem! 

V Nemocnici Prostějov, která je čle-

nem skupiny AGEL, byla v těchto 

dnech zahájena rekonstrukce části 

interního oddělení, při které bude 

mimo jiné vybudována společná jed-

notka intenzivní péče všech interních oborů. Ta naváže na dlouholetou tradici 

poskytování intenzivní péče interním a neurologickým pacientům. 

S touto investiční akcí úzce souvisí přestěhování neurologického oddělení do 

nových prostor včetně komplexní rekonstrukce výtahu. Investiční akce vyjde 

na 12 milionů korun a předpokládaný termín ukončení všech prací je konec 

září tohoto roku. Realizací této akce dojde nejen k odstranění provozních 

nedostatků, ale investice zejména přinese nové možnosti léčby při zlepšení 

kvality a komfortu poskytované intenzivní péče interním a neurologickým 

pacientům. 

„Vzhledem k tomu, že rekonstrukce je prováděna za provozu, dovoluji si 

požádat o pochopení, trpělivost a spolupráci zejména naše pacienty, ale také 

lékaře a zařízení, která spolupracují s naší nemocnicí,“ říká ředitel nemocnice 

JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

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

NEMOCNICE PROSTĚJOV 
REKONSTRUUJE INTERNÍ ODDĚLENÍ

Ilustrační foto archiv

Svaz postižených civilizačními cho-

robami v ČR, Okresní výbor Prostějov, 

děkuje touto cestou Radě města Prostě-

jova za veřejnou fi nanční podporu  na 

činnost zaměřenou pro vnitřně zdravot-

ně postižené spoluobčany našeho regio-

nu. Finanční prostředky budou využity 

pro organizování ozdravných pobytů, 

rekondičních pobytů, rehabilitačních 

cvičení a dalších aktivit kardiaků, respi-

riků, postižených onkologickými one-

mocněními a nemocných s roztroušenou 

sklerózou. Poděkování patří i za uplynu-

lá období, kdy nám vždy bylo ze strany 

města Prostějova v našich požadavcích 

vyhověno. 

 Mgr. Vladimír Pařízek, 

  předseda OV SPCCH 

Poděkování 
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Už tři roky mohou občané 
Prostějova sledovat na místní ka-
belové televizi zhruba dvacetiminu-
tový zpravodajský blok o městě, 
městském úřadu, o školách, 
různých  institucích a organizacích, 
sport a kulturu nevyjímaje. Nové 
týdenní zpravodajské bloky jsou 
pravidelně zařazovány do vysílání 
každou středu. Zpravodajství je 
možno sledovat i na webových 
stránkách města.

„Je ovšem pravda, že ne všichni 
občané mají kabelovou televizi a ne 
všichni mají doma přístup k internetu. 
Z tohoto důvodu jsme zakoupili na 

informační středisko městského úřadu, 
přesněji na počítačové pracoviště s 
veřejným internetem sluchátka a zájem-
ci o zpravodajství se tak mohou přijít 
v pracovní dny na vysílání podívat. 
Pracovnice informační služby lidem 
ukáží, kde přesně na našich webových 
stránkách zpravodajský blok nal-
eznou. Odkaz s názvem Prostějovský 
informační kanál je umístěn přímo 
na titulní stránce městského webu. 
Věříme, že i tato drobnost pomůže ke 
zvýšení informovanosti občanů mimo 
jiné o důležitých rozhodnutích orgánů 
města,“ vysvětlil místostarosta Pavel 
Drmola. Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MěÚ v Prostějově

Zpravodajství o Prostějově 
nejen v kabelové televizi 

InformaceAktuálně Školství 
a sociální oblast

9. 9. 2008 – blok č. 1 
Pernštýnské nám., Kravařova, 

Fügnerova, Skálovo nám., Školní, 

Šerhovní, Kramářská, nám. T. G. M., 

Dukelská brána, Knihařská, U Spo-

řitelny, Žižkovo nám., Žižkovo nám. 

– parkoviště, Vojáčkovo nám. – Sva-

toplukova, Smetanovy sady, nám. E. 

Husserla, nám. E. Husserla – parko-

viště, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo 

nám. – parkoviště, Vojáčkovo nám.

11. 9. 2008 – blok č. 8 
 Hanačka, Pod Kosířem, Pod 

Kosířem – parkoviště, Palečkova, 

Bří. Čapků, Tyršova, Sportovní, 

Sportovní – parkoviště, Olympijská, 

Za Veledromem, Za Veledromem – 

parkoviště, Polišenského, Hacarova, 

Hacarova – parkoviště

16. 9. 2008 – blok č. 29 
 Zahradní, Luční, nám. J. V. Slád-

ka, Foestrova, Esperantská, Duho-

vá, R. Těsnohlídka, G. Preisové, Na 

Brachlavě, E. Krásnohorské, Strou-

pežnického, K Rybníku, Ovocná, 

Průchodní, Slunečná, Jabloňová, 

Višňová

18. 9. 2008 – blok č. 10 
E. Valenty, zálivka E. Valenty – par-

koviště, Veleslavínská, sídl. E. Beneše 

– vnitroblok, sídl. E. Beneše – parko-

viště, Krásná, Na Výsluní, Sadová, V. 

Nezvala, chodník od Slad-

kovského po E. Valenty

23. 9. 2008 – blok č. 24 
 Vodní, Mlýnská, Mlýnská – par-

koviště, B. Šmerala, B. Šmerala 

– parkoviště, Česká, Šlikova, Krát-

ká, Rostislavova, Mánesova, Mácho-

va, Riegrova, Brandlova, Kolářovy 

sady, Jungmannova, průchod Palac-

ká – Vodní, průchod Vodní – Žera-

novská

25. 9. 2008 – blok č. 23 
Bulharská, Dr. Horáka – část, Dr. 

Horáka – parkoviště, 

St. Manharda, Waitova, Okužní, J. 

Olivetského, Reisova, B. Němcové, 

Pod Záhořím, U Boží muky, Bulhar-

ská – vnitroblok

30. 9. 2008 – blok č. 22 
 Žeranovská – vnitroblok, Kroko-

va, Brněnská – obslužná, Brněnská 

II – parkoviště, Brněnská – vnitro-

blok, Družstevní, Družstevní – vni-

troblok, Družstevní – parkoviště, 

Mozartova, Mozartova – parkoviště, 

Rumunská, Dr. Horáka – část, St. 

Manharda – část (slepá)

Jednotlivé čištěné bloky budou 

týden dopředu označeny přenos-

ným svislým dopravním značením 

IP 25a „Zóna s dopravním omeze-

ním“ s dodatkovou tabulkou s přes-

ně vyznačeným datem a hodinou 

čištění. V případě nerespektování 

dopravního značení musí řidiči 

počítat se sankcemi. 

Poprvé do školy
 - poprvé do knihovny

Milí rodiče,

máte doma prvňáčka? Přijďte s ním v měsíci září do knihovny a Vaše dítě dosta-

ne čtenářský 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, internet pro děti a spoustu dalšího…

Že o knížky už dnes děti nemají zájem a nečtou? 

Ale čtenářem se nikdo nerodí - dětem musíme cestu ke knihám a čtení ukázat. 

Trocha námahy se rodičům mnohonásobně vrátí. Pravidelné čtení má pro děti 

velký význam - pomáhá jim lépe zvládat mateřský jazyk, rozvíjí jejich paměť, myš-

lení i představivost. Knihy poskytují dětem nejen znalosti, ale také smysluplnou 

zábavu. 

Kdo si čte, ten nezlobí.

Těšíme se na Vás na dětském oddělení Městské knihovny v Prostějově (v Domě 

dětí na ul. Vápenice 9) a na pobočkách knihovny - na sídlišti Svobody (pondělí 

11.00 – 17.00 hod.) a na ulici Studentská (v budově RG a ZŠ,  ve čtvrtek 11.00 

– 17.00 hod.).

Blokové čištění města:

29. srpna 200829. srpna 20081010
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Letos tomu bylo přes-
ně 40 let,  kdy tehdejší 
pokus o demokratiza-
ci společnosti násilně 
ukončil vpád vojsk Var-
šavské smlouvy do naší 
země. Jak šly události v  
Prostějově za sebou od 
20. do 29. srpna 1968? 
– Nahlédněme společně 
do historického kalendá-
ře:

20. 8. Kolem 23. hodiny překročila voj-

ska SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bul-

harska hranice ČSSR.

21. 8. V Prostějově zasedalo předsed-

nictvo OV KSČ, na jehož budovu na Hla-

váčkově náměstí mířila hlaveň sovětského 

tanku. Občané i všechny organizace odmí-

tali agresi a žádali okamžitý odchod vojsk, 

hesly na zdech budov i ve výkladních skří-

ních protestovali proti okupaci. Jednotlivci 

odstraňovali orientační tabule i na křižo-

vatkách silnic. Pro pohotovou informo-

vanost obyvatelstva okresu bylo narychlo 

zajištěno denní vydávání Stráže lidu.

22. 8. Rada městského národního výboru 

na návrh OV KSČ a ONV svolala mimo-

řádné plénum, z něhož byly odeslány dopisy 

velvyslanectvím pěti států, které se podílely 

na okupaci republiky, aby byla ihned stažena 

jejich vojska z našeho území. Stráž lidu i ostat-

ní tisk požadoval propuštění internovaných 

státních a politických představitelů republiky, 

kteří byli odvlečeni do SSSR. 

23. 8. Sovětské jednotky, přes sliby velící-

ho důstojníka, nadále hlídkovaly ve  městě 

a nestáhly se do vytyčeného prostoru letiš-

tě. Okupační velení zabralo místnosti na 

náměstí Svatopluka Čecha pro své posád-

kové velitelství.

24. 8. Z iniciativy OV KSČ rozhodlo 

mimořádné plénum městského národního 

výboru vyhlásit 24. a 25. srpna Prostějov 

„mrtvým městem“. Občané měli ignorovat 

sovětské vojáky, neposkytovat jim infor-

mace a vyhýbat se jim.

25. 8. Při průjezdu rozsáhlé kolony sovět-

ských jednotek ve směru od Olomoucké 

ulice došlo ve 20:02 hodin k náhlé střelbě 

z obrněných vozidel po ulicích a náměs-

tích. Palbou byli usmrceni tři občané: 

Josef Boháč – 22 roků, padl na Vojáčkově 

náměstí, Ladislav Lang – 70 roků, zasažen 

pod lipou na Žižkově náměstí a Marta 

Říhovská – 27 let, zastřelena v domovních 

dveřích na náměstí 9. května. Těžce zraně-

no bylo devět dalších občanů. Kromě toho 

vznikly škody na budově Národní banky i 

na dalších budovách. Tato tragédie vyvola-

la velké pobouření občanů a umocnila pro-

tisovětskou vlnu rozhořčení. Ze sovětské 

strany nebylo nikdy uvedeno, kdo měl za 

ozbrojený incident odpovědnost, ani neby-

la vyslovena omluva.

29. 8. V 10 hodin se konal státní pohřeb 

tří obětí střelby z 25. 8. Jejich rakve byly 

vystaveny na katafalku před radnicí, zaha-

leny státní vlajkou. Tisíce občanů doprovo-

dily rakve tří obětí na hřbitov. Transparen-

ty požadovaly odchod okupačních vojsk 

a odsouzení krvavého masakru i zrádců z 

řad vlastního národa. Nad městem kroužila 

sovětská helikoptéra, která zasypávala ulice 

tisíci letáků….

Srpnová okupace se před 40 lety pode-

psala na osudech nejen tří zastřelených a 

devíti zraněných, ale i jejich příbuzných, 

známých, zkrátka občanů našeho města. 

Tyto události jsme si společně připomenuli 

v pondělí 25. srpna 2008.

-Jana Gáborová – text převzat 

z knihy Prostějov dějiny města II, 

vydalo Město Prostějov-

Fotografi e: Muzeum Prostějovska

Srpnové události v ProstějověSrpnové události v Prostějově

Okupační tanky před radnicí.

Pohřeb tří zastřelených. Tanky u kostela Sv. Petra A Pavla.29. srpna 200829. srpna 2008 1111
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V měsíci červnu byla dokonče-

na rekonstrukce kašny na náměstí 

Spojenců. Stávající kašna se pro 

svůj havarijní stav již delší dobu 

nepoužívala. Armatura železobe-

tonových stěn byla zkorodovaná 

a způsobovala destrukci stěn. Ty 

byly netěsné a odpadávaly z nich 

vnitřní obklady. Nefunkční byla 

také čerpadla pohánějící trysky. 

Hlavní rozvaděč, který zabezpe-

čoval funkčnost celé kašny, byl v 

natolik nebezpečném stavu, že při 

spuštění mohl způsobit vážné zra-

nění obsluze kašny nebo komuko-

liv v jeho blízkosti.

Dá se tedy říci, že z původní kaš-

ny byl zachován pouze její základní 

koncept a opraveno nebo vyměněno 

muselo být takřka vše. Po stavební 

stránce spočívalo dílo v provedení 

nové hydroizolace a krycích beto-

nových vrstev. Původní dlažbu se 

nám podařilo z části zachovat, a 

proto jsme mohli přistoupit pouze 

k její rekonstrukci. Úplně vyměně-

na však musela být technologická 

část kašny. Změněn byl celý systém 

odvodnění. Museli jsme jej doplnit i 

o chybějící retenční jímku k zadržo-

vání přebytečné vody. Kompletní 

rekonstrukce se dočkala i původní 

elektroinstalace.

Hladina vody v kašně byla sníže-

na na 40cm. Při celkové vodní ploše 

60 m čtverečních, tak kašnou proté-

ká přibližně 30 m krychlových vody. 

Pověstnou třešničkou na dortu se sta-

lo vyměnění původních trysek, které 

však byly instalovány až na začátku 

měsíce srpna. Celá náročná rekon-

strukce si z rozpočtu města Prostějo-

va vyžádala částku 1,350.000,- Kč.

Obnovená kašna tak může opět plnit 

svou funkci dominanty jižního konce 

náměstí Spojenců. Obyvatele náměstí 

Spojenců a jeho návštěvníky můžeme 

navíc potěšit, že opravou kašny úpravy 

a obnova náměstí neskončila. Již nyní 

na odboru rozvoje a investic města při-

pravujeme záměry úprav prostor nava-

zujících na novou kašnu.

Bc. Kamil Janeček, vedoucí oddě-

lení rozvoje a investičních záměrů, 

Ing. Antonín Zajíček

vedoucí odboru rozvoje a investic

V těchto dnech byla dokončena 

výměna oken v mateřské školce na Rai-

sově ulici. Původní okna již netěsnila 

a jejich další údržba a dílčí opravy by 

nebyly efektivní. Vedle důvodů estetic-

kých navíc stav oken zvyšoval nároky 

na vytápění celého objektu. Náklady na 

výměnu oken dosáhly výše cca 800 tis. 

Kč. Nejen s ohledem na děti totiž muse-

la být použita kvalitní okna vyrobená z 

EURO profi lů.

Zvláštní obezřetnost při rekonstrukci 

byla nutná také proto, aby nebyl narušen 

celkový architektonický ráz budovy. Jed-

ná se totiž o jeden z významných funk-

cionalistických objektů, které vznikly v 

našem městě v meziválečném období. 

Autorem návrhu Jubilejní mateřské ško-

ly z let 1938 – 39 je architekt, a v té době 

také městský stavební komisař, Miroslav 

Putna (1904 – 1994). Budova školky sou-

časně stylově doplňuje komplex nájem-

ních bytů na Raisově ulici od téhož 

autora. Pro zajímavost za nejznámější 

stavbu, kterou architekt Putna v Pros-

tějově projektoval, je považován úřední 

a obytný dům Městských elektrických 

podniků na Poděbradově náměstí.

Spolu s výměnou oken zajistilo vedení 

školky i úpravu osvětlení učeben, vyma-

lování vnitřních prostor a pokládku 

nových koberců. Díky dobré spolupráci 

všech zúčastněných stran se celou akci 

podařilo zvládnout v průběhu prázdnin. 

Již od září se tak přibližně 50 dětí, které 

mateřskou školku na Raisově ulici nav-

štěvují, může těšit nejen na své kamará-

dy a paní učitelky, ale i příjemnější pro-

středí své školky.

Bc. Kamil Janeček,vedoucí oddělení 

rozvoje a investičních záměrů, 

Ing. Antonín Zajíček

vedoucí odboru rozvoje a investic

Výměna oken v MŠ na Raisově ulici 

Obnovená kašna na náměstí Spojenců

29. srpna 200829. srpna 20081212



V blízkosti altánku ve Smetanových

sadech mohou návštěvníci vidět šest

nových soch, které vznikly v rámci  leto-

šního, už VII. Mezinárodního socha-

řského sympozia Hany Wichterlové.

Slavnostní vernisáž v sobotu 2. srpna

zakončila tuto velkolepou akci. I přes

nepřízeň počasí přišli na prezentaci děl

nejen věrní návštěvníci sympozií, ale

spousta dalších hostů. Město Prostějov

díky pořádání sympozia získalo do

svého vlastnictví následující sochy:

"Chtěl bych poděkovat všem účastníkům,

organizátorům i návštěvníkům, kteří proje-

vili o letošní sympozium opravdu velký

zájem. Tak, jak napínavě začalo - bohužel

jsme se na poslední chvíli dověděli, že se

nemůže zúčastnit sochař z Dánska, tak i

napínavě skončilo - obrovskou průtrží

mračen při vernisáži. Obě nepříjemnosti

jsme ale zvládli. Namísto dánského socha-

ře nastoupila rumunská sochařka, které

jsme udělili jakousi divokou kartu sympo-

zia, a, jak je vidět, nebyla to špatná volba.

Co se týče počasí, hned po slavnostních

slovech pronesených v altánku Smetano-

vých sadů se vyčasilo, takže účastníci ver-

nisáže si vzniklá díla mohli v klidu pro-

hlédnout," uvedl místostarosta a ředitel

sochařského sympozia Pavel Drmola. -jg-

XXVI. PROSTĚJOVSKÉ
HANÁCKÉ SLAVNOSTI

13

SOCHAŘI POSLALI VZKAZ FILMAŘŮM DO JESENÍKŮ 

OHLÉDNUTÍ NA VII. MEZINÁRODNÍM SOCHAŘSKÝM
SYMPOZIEM HANY WICHTERLOVÉ 

Dvě tradiční kulturní prázdninové akce

podporované mimo jiné i městem Pro-

stějov probíhají v těchto dnech jednak v

prostějovských Smetanových sadech a

jednak v Sobotíně, vesničce nedaleko

Šumperka. Konkrétně v Prostějově je to

VII. Mezinárodní sochařské sympozium

Hany Wichterlové, v Jeseníkách pak fil-

mařský tábor. Obě akce se nedávno

takřka „virtuálně“ setkaly. A jak k tomu

došlo? Účastníci mezinárodního sochař-

ského sympozia poslali  do Sobotína

mladým tvůrcům vzkaz v podobě sym-

bolů každé z účastnických zemí s úko-

lem uhodnout, o kterouže zemi se jedná.

„Šestice sochařů z pěti evropských zemí

vyobrazila na dřevěné odřezky ze svých

budoucích děl určité znaky, které charakte-

rizují jejich vlast. Mladí umělci v Sobotíně

pak měli přijít na to, který symbol k dané

zemi patří. Za úspěšné odhalení výsledku

získali vítězové drobné ceny. Mimocho-

dem, v této souvislosti mě překvapilo, že

třeba  italská sochařka Franca Fritteli (na
snímku - pozn. red.) vůbec nevidí jako

charakteristický znak své země makarony

nebo pizzu, což asi spoustu lidí napadne

jako první, ale důraz klade víc na moře

obklopující její domovinu… Byl jsem také

velmi příjemně překvapen, jak tento vědo-

mostní kvíz táborníky zaujal,“ říká místo-

starosta Pavel Drmola, který jako šéf

sochařského sympozia dorazil na filmař-

ský tábor se zmíněným vzkazem společně

s Michalem Šmucrem, ředitelem Gym-

názia Jiřího Wolkera. „Tento tábor pořádá

naše škola už několik let a jsem velmi rád,

že si akce získala podporu a zájem veřej-

nosti nejen z Prostějova. Chtěl bych tímto

poděkovat všem sponzorům, dále místo-

starostovi Aloisi Mačákovi za záštitu nad

táborem  a  pochopitelně i realizačnímu

týmu, který hladký chod zajišťuje,“ dodal

Šmucr. -jg-

Město Prostějov, DUHA - Kulturní klub u

hradeb v Prostějově ve spolupráci s Folk-

lorním sdružením ČR a Hanáckým folk-

lorním sdružením o.s. se sídlem v Prostě-

jově si vás dovolují pozvat na XXVI.

Prostějovské hanácké slavnosti konané

u příležitosti tradičních prostějovských

hodů na náměstí T.G.Masaryka a ve

Smetanových sadech ve dnech 13. - 14.

září 2008.

Záštitu nad folklorními slavnostmi pře-

vzali hejtman Olomouckého kraje Ivan

Kosatík a starosta města Prostějova Jan

Tesař. Slavnosti se konají za finančního

přispění Olomouckého kraje, Města Pro-

stějova a FOS ČR Praha. Program Pro-

stějovských hanáckých slavností najde-

te na str. 24.

Prostor - autor Robert Buček z České republiky
Strom života - autorka Franca Frittelli - Itálie
Parta psů - autorka Yildiz Guner -Turhan - Turecko
Konečná brána - autor Emil Stefan Curelaru - Rumunsko
Energie života - autor Sašo Sazdovski - Makedonie
Drak - Hellen Diana Neagu - Rumunsko

Na snímku zleva: Sašo Sazdovski z

Makedonie, Yildiz Guner-Turhan z

Turecka, Robert Buček z České republi-

ky, Franca Fritteli z Itálie a Emil Stefan

Curelaru z Rumunska
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PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ

17.30 Rolling Stones  

Americký hudební dokument  -  Sex, dogy a

rock´n´roll….Režie: Martin Scorsese, 108 min, české

titulky, premiéra,  mládeži do 12 let nevhodný   

20.00         Sex ve městě   

Americká komedie. Nechte se unést… V hl. rolích  S.

J. Parkerová, K. Cattrallová, C. Nixonová, K.

Davisová, Ch. Noth.  Režie: Michael  P. King, 140

min, české titulky,  ŠUP, repríza, mládeži do 12 let

nevhodný 

ÚTERÝ 2. ZÁŘÍ

17.30      Rolling Stones

20.00 Sex ve městě 

STŘEDA 3. ZÁŘÍ

17.30      Rolling Stones

20.00 Sex ve městě 

ČTVRTEK 4. ZÁŘÍ

17.30 Mamma Mia!

Mimořádný filmový "aperitiv" - jen jeden den před

premiérou v našem kině!!!Americký filmový muzi-

kál. Největší filmová pohoda letošního léta.  Hity sku-

piny ABBA ve filmu!  To prostě musíte vidět. V hl.

rolích  M. Streepová, P. Brosnan, C. Firth, S.

Skarskgard. Režie: Philida Lloydová, 108 min,  české

titulky , premiéra, ŠUP, mládeži přístupný   

20.00 Mamma Mia!    

PÁTEK 5. ZÁŘÍ

17.30 M á j 

Filmová báseň. Před časem bodovala v kinech Kytice.

Zopakuje Máj její úspěch ?! V  hl. rolích  J. Tříska, J.

Kukura, S. Lehnertová, M. Stropnický,V.Javorský, K.

Hádek  režie:  F. A. Brabec, 76 min, premiéra, mláde-

ži od 12 let přístupný 

20.00      M á j       

SOBOTA 6. ZÁŘÍ

17.30 M á j 

20.00 M á j 

NEDĚLE 7. ZÁŘÍ

17.30 M á j 

20.00 M á j 

PONDĚLÍ 8. ZÁŘÍ

17.30 M á j           

20.00 M á j 

ÚTERÝ 9. ZÁŘÍ

17.30 M á j 

20.00 M á j

STŘEDA 10. ZÁŘÍ

17.30 M á j 

20.00 M á j 

ČTVRTEK 11. ZÁŘÍ

17.30 Mamma Mia!

20.00 Mamma Mia!   

PÁTEK 12. ZÁŘÍ

15.30 Sissy a Yetti 

Německý animovaný film. Císařský pár v animované

podobě? To musíte vidět! Režie: Michael "Bully"

Herbig, 85 min, český dabing, premiéra, mládeži pří-

stupný

17.30 Mamma Mia!    

20.00 Mamma Mia! 

22.15  Mamma Mia! 

SOBOTA 13. ZÁŘÍ

15.00 Sissy a Yetti 

17.30 Mamma Mia!   

20.00 Mamma Mia! 

22.15 Mamma Mia! 

NEDĚLE 14. ZÁŘÍ

15.00 Sissy a Yetti 

17.30 Mamma Mia!    

20.00 Mamma Mia!

PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ

17.30 Mamma Mia!   

20.00 Mamma Mia!

ÚTERÝ 16. ZÁŘÍ

17.30 Mamma Mia!    

20.00 Láska za časů 

cholery   

USA 2007, 138 min , režie: Mike Newell

STŘEDA 17. ZÁŘÍ

17.30 Mamma Mia!    

20.00 Mamma Mia! 

ČTVRTEK 18. ZÁŘÍ

17.30 Kung Fu Panda

Americká animovaná rodinná komedie. Připravte se na

něco pandastického… Nový hrdina od tvůrců filmu

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

92 min, český dabing, reprízaa, mládeži přístupný 

20.00 Tobruk

České válečné drama. Válečné drama Václava

Marhoula. V hl. rolích  J. Meduna, P. Vaněk, R.

Nebřenský aj., režie: Václav Marhoul, 100 min, pre-

miéra, ŠUP, mládeži do 15 let nepřístupný 

PÁTEK 19. ZÁŘÍ

17.30 Kung Fu Panda                                  

20.00 Tobruk  

SOBOTA 20. ZÁŘÍ

18.30 Kung Fu Panda                                   

20.00 Tobruk   

NEDĚLE 21. ZÁŘÍ

17.30 Kung Fu Pand

20.00 Tobruk

PONDĚLÍ 22. ZÁŘÍ

14.00  Říše hraček       

USA 2007, 90 min, režie Zach Helm

17.30 Sirotčinec       

Mexicko-španělské filmové drama. Nechtěj vidět,

abys uvěřil, věř, abys uviděl. Režie: Juan Antonio

Bayona, 105 min, české titulky, premiéra, mládeži do

12 let nevhodný

20.00 Tobruk                              

ÚTERÝ 23. ZÁŘÍ

17.30 Sirotčinec  

20.00 Tobruk     

STŘEDA 24. ZÁŘÍ

17.30 Sirotčinec                                 

21.00 Tobruk 

ČTVRTEK 25. ZÁŘÍ

17.30 Rudý baron

Německý dobrodružný film. Jeho největším vítěz-

stvím byla láska… V hl. rolích M. Schweighöfer, L.

Headeyová, J. Fiennes. Režie: N. Müllerschön, 120

min, české titulky, premiéra, ŠUP mládeži přístupný

20.00 Děti noci   

České filmové drama. Noci všední i nevšední  na praž-

ském předměstí….. Ceny za herecký výkon v hlavní

roli pro oba představitele na MFF Karlovy Vary.

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

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

mládeži do 15 let nepřístupný     

PÁTEK 26. ZÁŘÍ

17.30 Rudý baron                                 

20.00 Děti noci

22.15 Děti noci

SOBOTA 27. ZÁŘÍ

17.30 Rudý baron                                 

20.00 Děti noci

22.15 Děti noci 

NEDĚLE 28. ZÁŘÍ

17.30 Rudý baron                                 

20.00 Děti noci

PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ

17.30 Děti noci  

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

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIJÁSEK

BIO KORUNA

ART FILM

20.00 Funny Games     

Americký thriller. Chcete se vsadit, že v devět ráno

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

režie: Michael Haneke, 111 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 30. ZÁŘÍ

17.30 Funny Games

20.00 Paříži, miluji tě   

Francie 2007, 113 min     Režie: různí tvůrci

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

SOBOTA 6. ZÁŘÍ

17.30 Taková normální rodinka  

Česká komedie. Máte pocit, že je vaše rodina praštěná

? Seznamte se s Hanákovými!  V  hl. rolích  E.

Holubová, J. Dulava, J. Mádl, I. Chýlková, M. Labuda,

Liliana Malkina, Vanda Hýbnerová aj. režie:

Patrik Hartl, 90 minut, premiéra, mládeži přístupný

20.00  Taková normální rodinka             

NEDĚLE 7. ZÁŘÍ

17.30 Taková normální rodinka                   

20.00  Taková normální rodinka    

SOBOTA 20. ZÁŘÍ

17.30 U mě dobrý 

Česká filmová komedie. Návrat do počátku devadesátých

let… V  hl. rolích B. Polívka, J. Schmitzer,  L. Vlasáková,

J. Somr, M. Vladyka, V. Javorský, P. Forman,  Režie: Jan

Hřebejk, 102 min,  repríza, mládeži do 12 let nevhodný

20.00 U mě dobrý 

NEDĚLE 21. ZÁŘÍ

17.30 U mě dobrý 

20.00     U mě dobrý  

SOBOTA 27. ZÁŘÍ

17.30 Oko bere  

Americké drama. Pět studentů, jeden skvělý plán a Las

Vegas na lopatkách. V hl. rolích  K. Spacey, K.

Bosworthová, J. Sturges, režie:  Robert Luketič, 123

min,  české titulky, repríza,  mládeži od 12 let  přístup-

ný 

20.00        Oko bere 

NEDĚLE 28. ZÁŘÍ

17.30 Oko bere  

20.00 Oko bere  

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

PÁTEK 5. ZÁŘÍ

20.00 INDIANA JONES

A KRÁLOVSTVÍ 

KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

(USA 2008) - dobrodružný film. Píše se rok 1957 ve

Spojených státech právě vrcholí McCarthyho čaroděj-

nické procesy, studená válka je v plném proudu a o

devatenáct let zestárnuvší Indiana Jones skočí rov-

nýma nohama přímo do dalšího dobrodružství.

Tentokrát nebudou jeho cílem raně křesťanské reli-

kvie, ale jihoamerické pozůstatky po velké mayské

říši. Podaří se Indymu vypátrat tajemství křišťálové

lebky a zachránit uneseného přítele?

PÁTEK 12. ZÁŘÍ

20.00 BATHORY 

(ČR 2008) - historický thriller. Výpravný snímek plný

velkolepých bitev i osobních dramat je patnáctý celo-

večerní film Juraje Jakubiska. Ústřední postavou

filmu je Erzsébet Báthory, u nás známá jako Alžběta

Báthory. Kým ve skutečnosti byla? "Krvavou hraběn-

kou", sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných int-

rik, pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vlada-

řkou, či zranitelnou, osamělou vdovou, jejíž krutost

nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím?

STŘEDA 17. ZÁŘÍ

20.00 U MĚ DOBRÝ 

(ČR 2008) - komedie. U MĚ DOBRÝ se ohlíží do

devadesátých let, do doby našich prvních krůčků na

novém, neprobádaném území rašícího kapitalismu v

Čechách. Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, se schází v

malebné přístavní hospodě U Buddyho na Libeňském

ostrově. Jejich poklid, který tráví u desetníčkového

mariáše, skončí ve chvíli, kdy se jeden z nich stane

obětí falešných hráčů z Vysočanské tržnice. A tak jako

ve starých westernech, berou i naši přátelé zákon do

vlastních rukou.

STŘEDA 24. ZÁŘÍ

20.00 KURZ NEGATIVNÍHO 

MYŠLENÍ 

(Norsko 2006) - komedie. Partička několika hendike-

povaných lidí pod vedením rázné psycholožky vyráží

za svým dalším cílem: přesvědčit pětatřicetiletého

Geira, který po autonehodě skončil na vozíku, že by se

měl přidat k jejich skupině, naučit se společně s nimi

pozitivně myslet a zachránit tak své rozpadající se

manželství. Psycholožka ale nemá tušení s kým má tu

čest. Namísto, aby Geir přijal jejich "učení pozitivního

myšlení" vzbouří se tento sebedestruktivní milovník

Johnnyho Cashe a válečných filmů proti nevítané

invazi "pozitivní" energie a za pomoci místy až bru-

tální upřímnosti, alkoholu a marihuany, ovládne celou

situaci. Vítejte v "kurzu negativního myšlení"! 

PÁTEK 26. ZÁŘÍ

18.00 HORTON 

(USA 2008) - animovaný film. Horton je normální slon

v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem

překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu,

které mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba,

tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě, a že se prostě a

jednoduše zbláznil. Jenže Horton se nezbláznil, a to

smítko opravdu mluví. Je v něm totiž ukryté malé

městečko Kdosice, ve kterém žijí maličkatí Kdovíci.

ART FILM

Poøádáte zajímavou akci
nebo máte dobrý tip 

kam vyrazit? 
Napište nám Vaše námìty

na email pro@pv.cz
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Druhá světová válka, podzim roku 1941.

Do Němci a Italy obleženého města

Tobruku v severoafrické Libyi jsou

odveleni vojáci 11. východního česko-

slovenského praporu. Mezi nimi i mladý

voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idea-

listické představy o hrdinství a válce jsou

syrově konfrontovány s nesnesitelným

peklem africké pouště, dennodenním

ohrožením života a všudypřítomnou

smrtí. To vše si u něj vybírá svoji krutou

daň – postupnou ztrátu vlastní sebeúcty a

odvahy. Odvaha je síla vůle, které žádný

muž nemá nazbyt. Když se používá, brzy

se vyčerpá. Odvaha je kapitál, který

postupně utrácíme. Poslední rozkaz pak

může být příkazem k výplatě z konta,

které se blíží nule.

Tento film je v hluboké úctě věnován

všem československým veteránům a

hlavně příslušníkům 11. československé-

ho pěšího praporu Východního, kteří po

boku Angličanů, Australanů, Poláků a

Jihoafričanů na podzim roku 1941 bráni-

li před německými a italskými jednotka-

mi poslední spojenci ovládaný strategic-

ký přístav na severu Libye – TOBRUK.   

Filmová adaptace klasické básně Karla

Hynka Máchy v podání kameramana a

režiséra F. A. Brabce.

Po Kytici se režírující kameraman F. A.

Brabec obrátil k Máchovu Máji, dalšímu

klasickému dílu české literatury. Ze

známé chvějivě „přívlastkové“ básnické

skladby (Jan Mukařovský ji kdysi označil

za subjektivizovanou epiku) musel ve

spolupráci s Ivanou Novákovou vykřesat

pevnou dějovou osnovu. Dramatičnost

totiž Mácha obětoval ve prospěch lyriky,

mnohoslovných úvah, přirovnání a asoci-

ací. Přímá řeč protagonistů se objevuje

zřídka, až v závěru vstupuje do dění autor-

vypravěč. Též se musel film vyrovnat s

veršovou strukturou; nemohl ji pominout

a staví na ni, ale prokládá ji prozaickými

variacemi s domýšlenými rozmluvami.

Vedou je loupežníci, venkované u skleni-

čky i protagonisté sami. 

MÁJ  režie: F. A. Brabec

Film Rolling Stones dokumentuje ohro-

mující vystoupení kapely, která je neod-

diskutovatelně nejlepší rock’n’rollovou

kapelou všech dob. Hudební dokument

Martina Scorseseho, jednoho z nejvýz-

namnějších současných amerických

režisérů, vznikl během dvou dnů na pod-

zim 2006 v Beacon Theatre v New Yorku.

V roli hostů vystoupí také kolegové z

poprockové branže - Christina Aquilera,

Jack White či bluesman Buddy Guy.

Scorsese zachytil unikátní atmosféru kon-

certu pomocí 18 kamer zabírajících každý

sebemenší detail celého vystoupení. Za

kamerami stáli ti nejlepší z nejlepších

včetně Alberta Mayslese nebo Johna

Tolla, který měl již ve sbírce dva Oscary

stejně jako Robert Richardson. 

Kapela Rolling Stones rozhodně nepatří

mezi nováčky před kamerou. O této roc-

kové legendě bylo doposud natočeno více

než osmnáct dokumentů, přesto považují

členové kapely tento film za něco výji-

mečného. „Jde sice pořád o vystoupení

naší kapely, ale zároveň je to naprosto

prvotřídní rock’n’rollový film,“ uvádí

svoje dojmy Keith Richards.

ROLING STONES  režie: Martin Scorsese

Působivá atmosféra pozdních hodin

v nočním městě, svébytné kouzlo světel

a stínů – zkrátka poezie Karlína v milost-

ném příběhu.

Skutečnost, že Děti noci debutující sce-

náristky Ireny Hejdové a režisérky

Michaely Pavlátové (Musím tě svést -

2002, Nevěrné hry - 2003) získaly jako

jediný film v hlavní soutěži letošního

karlovarského filmového festivalu dvě

statutární ceny, svědčí o tom, že byl

porotě sympatický a zřejmě to chtěla dát

najevo. Snímek měl zasloužený úspěch i

u festivalového publika. Statut soutěže

nemá mnoho Křišťálových glóbů na roz-

dávání. Nicméně český snímek dostal

rovnou oba „herecké“. A právem,

Martha Issová i Jiří Mádl si je zasloužili. 

Snímek působí příjemně tlumeným,

nenápadným dojmem; neoslňuje výzva-

mi, nezvyšuje hlas, i když vlastně nasto-

luje důležitá, dá se říct existenciální

témata. Avšak místo toho, aby – jak bývá

zvykem – kladl důrazné a naléhavé otáz-

ky, nevtíravě a spíš potichu zachycuje

obyčejné, všední útržky života (nejen)

mladých lidí, kteří se ocitli na okraji

energie velkoměsta, mimo dosah záři-

vých  světel a neklidných rytmů. 

DĚTI NOCI          režie:   Michaela Pavlátová

Typická muzikálová komedie. Jedno-

duchá, se situačními prvky, tancem a

zpěvem. Hudba tu slouží jako součást

děje, texty písní zastupují dialogy.

Ačkoliv je obtížné natočit dobrý filmo-

vý muzikál, tentokrát se to povedlo.

A ABBA tu zní svěže a dobře. Celé je to

legrace. Film vlastně nestojí na příběhu,

ale na pocitech. Od nostalgie mládí, po

nostalgii středního věku. A pocitům

hudba vždycky sloužila dobře. Stejně

jako moře, slunce a tanec.

Film byl natočen podle divadelní hry,

kterou v roce 1999 napsaly režisérka

Phyllida Lloydová a scenáristka

Catherine Johsonová. Podle Variety

nikdo muzikál nechtěl a skupina ABBA,

jejíž hudba byla jakousi osnovou hry,

oběma dámami pohrdla. Dnes jsou obě

velmi zámožné. Hvězdou filmu je roz-

hodně  Meryl Streepová, v závidě-

níhodné kondici, fyzické i herecké, se

stylem velké dámy.

MAMMA MIA! režie: Phyllida Lloydová 

Tajemná balada o hlubinách dětské psychi-

ky. Před lety zemřelo v jeskyni u moře dítě.

Byl to chlapec, který se narodil s poškoze-

ným obličejem a nikdo ho nikdy neviděl

bez papírového pytle zakrývajícího jeho

hlavu. Žil v sirotčinci s matkou, která tam

pracovala. Laura (Belén Ruedová) o tom

ale neví, byla ze siročince adoptována před-

tím, než se to stalo a s kamarády ztratila

kontakt. Teď už je dospělá, vdaná a má syna

Simona, kterého s manželem Carlosem

(Fernando Cayo) adoptovali. Do sirotčince

se vrátili, aby tam otevřeli domov pro

nemocné a postižené děti.

Režisér Juan Antonio Bayona s kamerama-

nem Oscarem Faurou stvořili pomalý film,

který nás vede do Lauřina chápání světa,

nechá nás pohlédnout jejíma očima na okolí

a lidi, kteří se podílejí na jejím dramatu.

Místo krve a viditelného násilí je tu temno

schodišť a pokojů a minulost, která  se

skrývá ve stínech domu. Ani světlo nebe a

moře nemusí být přátelské…. Odkrýváme

vlastní minulost, účastníme se slavnosti v

maskách, kde nikdo nemluví. Smysl

musíme odkrýt a pochopit sami. 

Film je silně ovlivněn Faunovým labyrin-

tem, ostatně Guillermo del Toro je produ-

centem tohoto mexicko-španělského dra-

matu. 

SIROTČINEC        režie: Juan Antonio Bayona

TOBRUK        režie: Václav Marhoul
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NEDĚLE 14. ZÁŘÍ

PROSTĚJOVSKÉ HODOVÉ 

SLAVNOSTI

- divadelní část ND

9-12 hodin FILMOVÉ OHLÉDNUTÍ

13-15 hodin OSLAVY 100 LET NÁRODNÍHO 

DOMU

dokument – TK plus

9, 10, 11 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

a 14 hodin Národního domu

průvodcovské informace: studenti SOŠ

podnikání a obchodu

květinová výzdoba: Květiny Bouzov

- přednáškový sál ND

9-12 hodin DIVADELNÍ VÝJEVY

13-15 hodin Divadlo Hanácké obce Prostějov

- zahradní restaurace – potěšení pro děti

10.30 hodin POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU

Nestárnoucí Hrubínovy pohádky

Divadlo Paravánek Brno

Vstupné 10 Kč

- Zkušebna pěveckých sborů – spolková část ND

14 hodin KONCERT PĚVECKÉHO SBORU 

VLASTIMILA

Vstupné 10 Kč 

Více informací na str. 17

ÚTERÝ 16. ZÁŘÍ

19.00 Joan Shirley
VRAŽDA SEXEM

Divadlo Pavla Trávníčka Praha
Mírně feministická komedie. Hlavní postavou je

muž, který nemůže najít sám sebe, kdežto jeho žena

-  doktorka – je racionálně uvažující bytost řešící

každodenní problémy. Slovy klasika: největší před-

ností některých mužů je jejich žena. 

Hrají: P. Trávníček, V. Mareš, U. Kluková, K.

Kornová, M. Fialková ad. Režie: Pavel Trávníček.

Vstupné 220 Kč. 

Pořádá Agentura MARCUS

STŘEDA 17. ZÁŘÍ

19.00 QUEEN REVIVAL

BY PRINCESS

PRINCESS předvádí skvělou show nejznámějších

hitů Freddie Mercuryho a skupiny Queen. Pětice

muzikantů velmi přesvědčivě zvládá rukopis legen-

dární kapely. V čele s charismatickým představite-

lem Freddieho, dokáží během několika okamžiků

rozezpívat a vtáhnout posluchače do atmosféry

svého vystoupení a vyvolat v nich neopakovatelný

zážitek. Vstupné 180 Kč. Pořádá LIFE AGENCY

ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ

19.00 BESÍDKA 2008

Divadlo SKLEP Praha
Besídka – tradiční forma představení Divadla Sklep

– obměňovaná každoročně těmi nejlepšími nápady,

písněmi a scénkami v podání samotných autorů, kte-

rými jsou: D. Vávra, T. Hanák, J. Burda, L.

Vychodilová, T. Kučerová, B. Trojanová, L.

Andelová a J. Hanáková. V kapele Divadla Sklep

vyhrávají: D. Noll, J. Podzimek, H. Navarová, R.

Vojtíšek, V. Vytiska a M. Marinová. Vstupné 210 Kč.

PÁTEK 26. ZÁŘÍ

19.00 DIVOCÍ KONĚ

Balet Praha – Pražský komorní
balet Pavla Šmoka

L. Janáček: JABLŮŇKA

L. Janáček: PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU

I. Zelenka: MUSICA SLOVACA,  

L. Janáček: LISTY DŮVĚRNÉ

J. Nohavica: DIVOCÍ KONĚ

Program čtyř baletních choreografií Pražského

komorního baletu Pavla Šmoka nese název po

poslední z nich, která vznikla na písně Jaromíra

Nohavici. Jsou to choreografie o lidech, pro lidi –

stejně jako Nohavicovy písně. Choreografie: Lucie

Holánková, Pavel Šmok, Kateřina Dedková-

Franková. Konec představení asi ve 20.30 hodin.

Vstupné 160, 170, 180 Kč.

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

SOBOTA 13. ZÁŘÍ

19:00 OPEN MIKE

Pořad plný skečů ve stylu standing-up comedy,

hudby a překvapení - účinkují členové souboru

Divadla Point a jejich hosté a samozřejmě také

diváci.

PÁTEK 19. ZÁŘÍ

19.00 Prostějovská premiéra klipů 

ze Sobotína

Gymnázium J.Wolkera v Prostějově pořádá tradiční

tábor v Sobotíně pro děti a mládež zaměřený na diva-

delní a filmovou tvorbu. Výsledky jejich práce a

spousta fotek na slavnostním promítání.

SOBOTA 20. ZÁŘÍ

19.00 Švédský stůl 

O tom, že láska žaludkem nejen prochází, ale že v

něm i kvete se můžete přesvědčit na další repríze

úspěšné inscenace.

ČTVRTEK 25. ZÁŘÍ

19.00 Švanda Dudák 

Podtitul pointovského nastudování zní aneb O napl-

něném snu. Těšit se můžete na staré známé ale i na

nové tváře divadla Point.

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA PROSTĚJOVSKÉ RADNICI

Zveme veřejnost k prohlídkám historické budovy radnice na náměstí T.G.Masaryka v

Prostějově, a to ve dnech 13. a 14. září 2008.  

Termíny prohlídek:

SOBOTA  13. 9. 2008 – 16:00 hod., 17:00 hod., 18:00 hod.

NEDĚLE 14. 9. 2008 – 10:00 hod., 11:00 hod., 13:00 hod., 14:00 hod., 

15:00 hod., 16:00 hod., 17:00 hod. 

ZÁŘÍ V MĚSTSKÉM DIVADLE

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY –
EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

V sobotu 6. září ukončí Městské divadlo v

Prostějově prodej předplatného na sezó-

nu 2008 – 2009. Teprve po tomto datu

bude zřejmé, zda divadlo prodalo rekord-

ní počet sedadel. O abonentky je zatím

podle vedoucí předprodejního střediska

Aleny Křížové srovnatelný zájem jako v

minulých letech, kdy se počet předplatite-

lů ustálil přibližně na dvanácti stovkách

míst. 

Zářijový program otevře v úterý 16. září

komedie Divadla Pavla Trávníčka Vražda

sexem. „Toto představení uvede Agentura

Marcus  dopoledne pro obchodní učiliště a

večer pro veřejnost,“ sdělila ředitelka

Městského divadla v Prostějově Alena

Spurná.

Potěšením pro obdivovatele pražského

Divadla Sklep bude jistě představení

Besídka 2008, které je na programu v pon-

dělí 22. září v 19 hodin.  „Skalní příznivci

tohoto souboru již vědí, že inscenace je

vždycky pásmem nejzdařilejších skečů, scé-

nek a písní, které vznikly v čase od Besídky

do Besídky, tedy za poslední rok,“ sdělila

Spurná a přidala jména protagonistů, kteří

do Prostějova tentokrát přijedou: „Z herců

vyjmenuji alespoň Davida Vávru, Tomáše

Hanáka, Lenku Vychodilovou, či Jiřího

Burdu. Samozřejmě nebude chybět ani vždy

dobře naladěná kapela Divadla Sklep.“

První abonentní představení čeká v září

předplatitele skupiny 5P, kteří v pátek 26.

září v 19 hodin zhlédnou moderní balet

Divocí koně (na snímcích). Program čtyř

baletních choreografií Pražského komorního

baletu Pavla Šmoka nese název po poslední

z nich, která vznikla na písně Jaromíra

Nohavici. Jsou to choreografie o lidech, pro

lidi – stejně jako Nohavicovy písně. -eze-

akce pro veřejnost

Evropská noc pro netopýry

KDY: sobota 6. září 2008 od 19 hod.

KDE: Plumlov

Povídání o netopýrech, zajímavosti z jejich

života. Pozorování (odchycených) živých

netopýrů. Akce je součástí Celostátního set-

kání členů a příznivců Českého svazu

ochránců přírody, které proběhne o víkendu

v Plumlově (Plumlovský zámek a autokemp

Žralok). Dopravu do Plumlova a zpět si zaji-

šťuje každý sám.

Bližší informace od 30. srpna na webu

www.iris.cz nebo na telefonu 603 730 594.

tvořivá dílna

Keramika: Draci a dráčci

KDY: pondělí 8. září 2008 od 16:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Tvorba drobných dekorací s podzimní téma-

tikou - draci a dráčci a volná tvorba dle vlast-

ní fantazie. Poplatek 50,- Kč(na materiál).

Doporučujeme vzít si pracovní oblečení.

akce pro děti

Znáš svoje zvířátko?

KDY: v pátek 19. září od 16:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov 

Jak znáte své zvířecí kamarády? Přijďte se s

nimi ukázat a třeba se i poradit s odborníky! 

Malá výstava vašich domácích mazlíčků

spojená s poradnou. Tradiční setkání pejsků,

koček, křečků, morčat, želviček, andulek, a

dalších zvířecích společníků. „Zvířecí stez-

ka“ znalostí a dovedností pro jejich pány.

Odměny pro všechny účastníky. 

Určeno pro děti a mládež, jejich rodiče

vítáni.

tvořivá dílna

Keramika: Draci a dráčci - glazování

KDY: pondělí 22. září 2008 od 16:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Glazování drobných dekorací s podzimní

tématikou - draci a dráčci a volná tvorba dle

vlastní fantazie. Poplatek 50,- Kč(na materi-

ál). Doporučujeme vzít si pracovní oblečení.

tvořivá dílna

Aranžování – suchá vazba na té-

ma „Co pole a louky daly“

KDY: pondělí 26. září 2008 od 16:30 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Aranžování obilí a suchých trav do vazeb a

věnců, které zpříjemní přicházející podzim-

ní dny. Poplatek 30,- Kč (na materiál).

Vázací materiál dodáme. Doporučujeme

přinést si přírodní materiál dle vlastního

vkusu (suché trávy, makovice, obilí a pod.).

exkurze - zájezd

Jablečná slavnost v Hostětíně

KDY: neděle 28. září 2008 od 9:00 do 18

hod.

KDE: Centrum ekologických aktivit

Hostětín 

Návštěva Centra ekologických aktivit

Hostětín v Bílých Karpatech. Tradiční jable-

čná slavnost s čerstvým moštem, jablečnými

moučníky, řemeslným jarmekem, progra-

mem pro děti i dospělé, tombolou a večer-

ním koncertem. Možnost prohlídky moštár-

ny, sušírny ovoce, pasivní budovy s mini-

mální spotřebou energie, kořenové čistírny

vod, dřevěné sochy v krajině v okolí

Hostětína. 

Doprava vlastním autobusem od budovy

Ekocentra Iris, příspěvek na dopravu 80 Kč.

Nutno se předem přihlásit, termín do 22.9.

na iris@iris.cz nebo na tel. 582 338 278.

Akce finančně podpořili Město Prostějov, 
Evropský sociální fond a státní rozpočet

ČR v rámci projektu "Přírodě OK!" 
a Ministerstvo životního prostředí v rámci

společného programu SSEV Pavučina 
a ČSOP Národní síť středisek ekologické

výchovy



V pondělí 28. července 2008 tomu bylo

přesně sto let, kdy spatřil světlo světa

významný prostějovský rodák, muzi-

kant a hudební skladatel Alfons

Jindra, vlastním jménem Alfons

Jindřich Langer.

Byl jedním z nejpřednějších představite-

lů české swingové a taneční hudby. V

období první republiky působil se svými

orchestry v zahraničí. Rakousko, Švýcar-

sko, Německo, Anglie, Norsko, Švédsko,

Holandsko a mnohé další destinace

poznaly v předválečném období tvorbu

prostějovského skladatele.

Na rodné hroudě spolupracoval jako

skladatel a aranžér s českými předními

orchestry, například Orchestrem R. A.

Dvorského, orchestrem Osvobozeného

divadla, Jaroslava Maliny, Karla Vlacha,

Gustava Broma, Slávy Kunsta, Dalibora

Brázdy, TOČRem a mnohými dalšími.

Jeho skladby byly publikovány i v zahra-

ničí a například skladba „Jsi můj“ s ang-

lickým textem „Song of Yesterday“ obsa-

dila v anglické hitparádě v roce 1948

první místo.

Na hudební nástroje se Jindra zdokonalo-

val u Bedřicha Voldána. 

V roce 1934 začal skládat hudbu, od roku

1940 pod pseudonymem Allan (toto

jméno je složeninou z jeho křestního

jména a příjmení). Pseudonymu po něm

přebralo vokální trio Sestry Allanovy, při

jehož zrodu stál a které kromě jiných

natočily s Arnoštem Kavkou tehdejší hit

Koncert nemluvňat. Později přešel na

pseudonym Alfons Jindra.

Svůj pseudonym Alfons Jindra začal

používat od své první skladby - Hodiny

spí v roce 1939. Ve 40. letech složil

hudbu k písním Dnes není všední den,

Hudby v oblacích, Pár vzpomínek,

Plaménky v očích tvých, Povím to tan-

cem a písní, Prosím neodcházej, Přijďte

večer k nám, Psáno je ve hvězdách, Růže

v okně, Sladce mě líbej, Svět je veselý,

Tvůj krok zní, Ty spíš, Vpravo-vlevo a

další.

V 50. letech skládal hudbu k písním,

které zpívali např. Yvetta Simonová,

Rudolf Cortés, Milan Chladil, Waldemar

Matuška a jiní. Velký úspěch zaznamena-

ly skladby jako například Chviličku spát

(Yvetta Simonová a Milan Chladil),

Láska na kolech (Milan Chladil), Senti-

mentální (Yvetta Simonová), Třistapěta-

šedesátkrát (Waldemar Matuška), Už

modrej činžák zhas (Waldemar Matu-

ška), Váš dům šel spát (Rudolf Cortés).

Skládal také orchestrální hudbu např.

Bolero, Elegie, Kouzelné smyčce,

Legenda, Na čtyřech strunách, Nokturno,

Pražské plesy, Šťastné chvíle, Vosí hníz-

do a jiné.

„Ke stému výročí jeho narozenin připra-

vujeme vydání monografie, jejímž auto-

rem je prostějovský publicista dr. Vlasti-

mil Vrubel, kterou chceme doplnit CD s

autorovými skladbami. Tento projekt je

realizován za finanční podpory města

Prostějova,“ uvedl synovec Alfonse Jind-

ry Jaroslav Langer.

Vzpomínkový večer se uskuteční v sále

Městského divadla 24. září, za účasti

Rozhlasového orchestru. Účast na

tomto galavečeru přislíbili také Yveta

Simonová, Josef Zíma a Alfréd Strej-

ček. -red-

Filmový dokument o vyvrcholení loň-

ských oslav 100. výročí Národního

domu v Prostějově zhlédnou lidé, kteří

si na hodovou neděli 14. září naplánují

návštěvu prostějovského divadla. 

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

poběží v divadelním sále  film, který pro

dokumentaci oslav nechala vyrobit spo-

lečnost TK plus, jež byla spolupořadate-

lem některých vrcholných akcí oslav,“

uvedla ředitelka Městského divadla v Pro-

stějově Alena Spurná a dodala: „Film

budeme promítat ve dvou časových blo-

cích jako smyčku stále dokola, takže je

úplně jedno, kdy lidé přijdou.“

Do programu hodových oslav organizáto-

ři již tradičně zařadili také prohlídku

secesního skvostu, kterým Národní dům

je. Komentované prohlídky začínají v 9,

10, 11 a 14 hodin. „Letos budou návštěv-

níci procházet budovou, která byla na jaře

vyhlášena národní kulturní památkou,“

připomněla Spurná mimořádnou událost,

jež je významným oceněním stavby geni-

álního architekta Jana Kotěry.

Pořadatelé hodových slavností v Národ-

ním domě nezapomněli ani na děti, pro

které jsou v zahradní restauraci v 10.30

hodin na programu  Pohádky ze Špalíčku.

Nestárnoucí Hrubínovy pohádky dopro-

vázené veselými písničkami uvede brněn-

ské Divadlo Paravánek. „Stejně jako vloni

mnozí návštěvníci jistě uvítají možnost

posedět si v zahradní restauraci i po

pohádce a vybrat si něco v lákavém

hodovém jídelníčku,“ uvedla ředitelka. 

Pro přednáškový sál připravili v časech od

9 do 12 a od 13 do 15 hodin členové diva-

delního spolku Divadlo Hanácké obce

zábavný program nazvaný Divadelní

výjevy, ženský pěvecký sbor Vlastimila

přivítá své příznivce ve zkušebně v prv-

ním patře spolkové části Národního domu

ve 14 hodin.

Slavnostní atmosféru hodové neděle pod-

trhne bezpochyby také květinová výzdo-

ba. „Stalo se již tradicí zdobit některá

zákoutí bohatými vazbami z květin pozd-

ního léta. Živé kytice z jiřin, mečíků, lilií

a dalších květin salonky, chodby, foyer či

vestibul nejen zkrášlí, ale také nádherně

provoní,“ prohlásila ředitelka Spurná na

závěr své pozvánky do Národního domu. 

-eze-
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STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ ALFONSE JINDRY 

PESTRÁ HODOVÁ NEDĚLE V NÁRODNÍM DOMĚ

Alfons Jindra

Plakát kapely, v níž hrál A. Jindra

Snímek z filmu Hotel Modrá hvězda, R. A. Dvorský zpívá píseň, jejímž autorem byl

Alfons Jindra.



Sobota 6. a neděle 7. září – Držovice – 9.00 – 13.00 travnatá plocha u HM TESCO 

– drezurní závody HELIOS včetně vožení dětí na koních

Sobota 6. září – Nezamyslice – I. ročník PŘEHLÍDKY SOUBORŮ MAŽORETEK 

–  od 9.30 hodin na nám. Děk. Fr. Kvapila. Odpolední program proběhne na fotbalovém

hřišti (v případě nepříznivého počasí v sokolovně). Na akci srdečně zvou Městys Neza-

myslice a DDM Orion Němčice nad Hanou.

Pátek 12. září až neděle 14. září – Vrbátky – Hody 2008 a Výstava bonsají

– Prostějovští bonsajisté si vás dovolují pozvat na podzimní Výstavu bonsají ve

Vrbátkách. Dobré spoje z Prostějova i Olomouce do Vrbátek. Místo konání: Centrum

volného času ve Vrbátkách (naproti Mateřské školky ve Vrbátkách), v době od 09.00

do 16.00 hod. Vstupné dobrovolné, školy zdarma. Poradenské služby, nabídka mate-

riálu k pěstění.

Sobota 13. září – Štětovice – hodové oslavy

Sobota 20. září – Štětovice – Štětovický cyklokros
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STŘEDA 24. ZÁŘÍ

19.00 PSÁNO JE VE HVĚZDÁCH

Orchestr Českého rozhlasu Brno, 

účinkují legendy české populární hudby

- divadelní sál

Slavnostní koncert u příležitosti 100. výročí narození

a 30. výročí úmrtí prostějovského rodáka, skladatele

ALFONSE JINDRY.  Jindra je autorem takových hitů

jako Dívka v rytmu zrozená, Psáno je ve hvězdách,

Prosím, neodcházej a mnoha dalších. Předními inter-

prety jeho skladeb byly orchestry R. A. Dvorského a

Karla Vlacha. Vstupné 130 Kč

Více čtěte na straně 17

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

NEDĚLE 21. ZÁŘÍ

19.00 Chantal  Poullain - Chansons

- filmový sál

Chantal bude doprovázet Orchestr Divadla šansonů 

Pořádá kulturní klub DUHA, tel. 582 340 507

Kino Metro 70   Školní 1, Prostějov

ČTVRTEK 11. ZÁŘÍ

19.00 HONZA NEDVĚD - koncert

Jeden z našich nejvýznamnějších folkových a tramp-

ských písničkářů se v Prostějově představí se svým

sólovým programem. 

Předprodej vstupenek na telefonu 582 333 003,

sdpv@cent-rum.cz nebo www.sdpv.cz. 

Cena: 320 a 300 Kč.  

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

ÚTERÝ 26. ZÁŘÍ

19.00 VEDLE SEBE

Společný koncert kapely Létající rabín

a cimbálové muziky Mladá Olšava

Po staletích soužití vedle sebe setkání dvou kultur na

jednom pódiu!

Divadlo POINT    Olomoucká 25, Prostějov

Apollo 13   Barákova 12, PV

ČTVRTEK 4. ZÁŘÍ

20.00 PHONOLINE THURSDAY 

NIGHT

style: tech-house, hardstyle

dj´s:  Leny, Ajfel

SOBOTA 6. ZÁŘÍ

21.00 DANCE VIBRATION 

Začátek clubové sezóny odstartuje party Dance

Vibration v prostějovském Apollu 13 společně s hos-

tem, který je residentem brněnského clubu Perpetu-

um – DJ Re-minder. Progressivně naladěnou house

party doplní Dixentronic a Berry.

DJs: Re-minder (djre-minder.com / perpetuum Brno),

Dixentronic (djdixent.ic.cz), Berry (partyagency.eu)

ČTVRTEK 11. ZÁŘÍ

20.00 PHONOLINE THURSDAY 

NIGHT

style: techno

dj´s: Lady.Frog , Kosi 

PÁTEK 12. ZÁŘÍ

20.00 ROCK IN APOLLO LIVE 

Rocková party s kapelami:LB1 - rock Prostějov,

ALICE´S NUMBER - indie pop, NEVERLAY -

grunge / rock Olomouc.

SOBOTA 13. ZÁŘÍ

21.00 BASE d´n´b party 

DEADLY VIPERZ ( AKIRA vs ANAKIN - shadow-

box.cz ). 

PAOLO MERCY ( YTP ) and YTP guest....

ČTVRTEK 18. ZÁŘÍ

20.00 PHONOLINE THUR.NIGHT

style: minimal, technominimal

dj´s:  Monoskop (live), Carl King

PÁTEK 19. ZÁŘÍ

20.00 PODZIMNÍ METAL 

MASAKR  

FROM BEYOND - death - doom Prostějov.

NO FUTURE - alternative metal Prostějov.

SABATHORY - death - black Pardubice.

SOBOTA 20. ZÁŘÍ

20.00 LENKA DUSILOVÁ 

& THE BAND – Adventurous tour 

V minulém roce strávila Lenka Dusilová část roku

koncertováním po Spojených Státech. Vystupovala

zde s kapelou složenou z mladých amerických hudeb-

níků. Na letošní podzim se Lenka rozhodla své ame-

rické přátele pozvat do Čech a svým fanouškům tak

zprostředkovat atmosféru amerických koncertů. Jako

speciální host turné vystoupí britský písničkář James

Harries. Nutná rezervace.

ČTVRTEK 25. ZÁŘÍ

20.00 PHONOLINE THUR.NIGHT

style: drum and bass, jungle

dj´s:  stonedraiderz.wz.cz  dj´s

SOBOTA 27. ZÁŘÍ

SLOBODNÁ EURÓPA & 

ŽIVÉ KVETY TOUR 2008

Nutná rezervace.

PAVEL ŠPORCL - VIVALDI TOUR 08 

Zazní: Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob
Fritz Kreisler koncert ve stylu Vivaldiho

Prostějov 3.9. 2008 v 19.00 hodin

kostel Povýšení sv. Kříže

Filipcovo náměstí 4, Prostějov 1

www.pavelsporcl.cz výjimečný svět houslí
Předprodej vstupenek: 

CK FTL, nám. T. G. Masaryka 12; Prostějov 79601; Tel.: 582 344 746

KULTURNÍ DĚNÍ U SOUSEDŮ

Pavel Šporcl

VIVALDI TOUR 2008

Collegium Českých filharmoniků

Prostějov 3.9. 2008
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Kino Metro 70 Školní 1, PV

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV

Špalíèek      Uprkova 8, PV

DO KONCE ZÁŘÍ

Výtvarné práce PETRY DOBIÁŠOVÉ

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV

Galerie B Školní 49, Prostějov

VARIACE LILIAN AMANN V MUZEU
Lilian Amann chystá svoji další samostat-

nou výstavu. Tentokrát doveze autorka

žijící v Bavorsku  několik tematických

cyklů, které budou instalovány od 3. září

2008 v Muzeu Prostějovska na náměstí

T.G. Masaryka 2, v Prostějově. 

Před několika měsíci jsme měli možnost

vidět autorčiny obrazy v Kavárně galerie v

Národním domě. Pro muzeum jsou však

připraveny obrazy zcela nové. Můžeme se

těšit třeba na cyklus kreseb s námětem typic-

kým pro Lilian Amann – lidskou tváří.

Kresbou jsem vlastně kdysi začínala. Od
roku 1974 jsem se pravidelně účastnila
mezinárodních výstav. A protože se tehdy z
Československa  nedalo tak lehce vycestovat
jako dnes, posílala jsem kresby  na výstavy
prostě poštou. 
Teď opět jsem si ověřila, jak těžké je při této
technice skončit po několika čarách a nepo-
kračovat přílišným detailováním. Použila
jsem malířskou hnědou rudku a bílou křídu.
Pod názvem VARIACE budou v Muzeu

vystaveny 4 samostatné tematické cykly.

Kromě kreseb uvidíme také malby na

plátně, 3-dimensionální objekty a kresby

pro děti.

Obrazy na plátnech jsou poněkud jiné, nežli
je zvykem, čímž myslím, že zde nebudou
pouze usměvavé dívky. Můj vnitřní svět se mi
zjevil na plátně o něco temněji, než bych
sama očekávala. Nemám na to ale sama
moc  vliv. Podvědomí si dělá co chce a já mu
nebráním.
Pod 3-D objekty si je tentokrát možno před-

stavit čistě abstraktní formy. Jako materiál

posloužily autorce opracované části zdiva

z jednoho starého knihkupectví.

Mám pocit že jsou tyto kousky stěn nasák-
nuty všemožnými literárními příběhy, vědo-
mostmi a šepotem vášnivých čtenářů. Stači-
lo by je vzít do ruky a přiložit k uchu…
Záměrně jsem jim nedala žádnou lidskou
podobu a nechala cílený proud vody vytvo-

řit různé zajímavé tvary.
Budou-li Vám něco připomínat, nechávám
na Vás.
Tentokrát budou v Muzeu Prostějovska

instalovány obrazy také speciálně pro děti.

Jedná se o cyklus jednoduchých kreseb,

opatřených čísly. Děti budou moci samy

obrázky pojmenovat. Své názvy mohou

napsat do knížečky zvané „Nápadníček“.

Vedení Muzea pro děti připraví k tomuto

účelu malé sedátka a stolek. Názvy budou

po skončení výstavy zveřejněny.

Děti mají svůj neotřelý pohled na svět, který
je ještě nezdeformovaný trendy, reklamou,
módou a společenskými stereotyp, čili tzv.
konzumním terorem. Vnímanou realitu
kolem sebe transformují do svého vlastního
světa fantazie. Jsem často fascinovaná, čeho
si děti dovedou na rozdíl od nás dospělých
všimnout. Názory dětí pokládám za ohrom-
ně zajímavé a proto jsem se rozhodla, dát
jim na své výstavě prostor. Vedení Muzea mi
vyšlo vstříc a interaktivní součást výstavy mi
schválilo.
Nabídka výstavy Lilian Amann je pestrá

a tak si udělejte čas a přijděte se podívat.

A nezapomeňte vzít sebou děti! Nakonec

vztah k umění a samostatnému, tvořivé-

mu  myšlení se vytváří už od útlého

mládí.

Vernisáž proběhne 3. září 2008 v 17 hodin

a výstava potrvá do 12. října 2008.

Richard Pachman (* 27. 4. 1966, Olo-

mouc), je skladatelem duchovní, muzi-

kálové, filmové a divadelní hudby, vydal

18 CD, uspořádal řadu koncertů doma i

v zahraničí. 

Jeho zatím posledními projekty jsou orato-

rium Mistr Jan Hus, CD Dove Sono s Ditou

Hořínkovou, CD Wanted se skupinou Pro-

ject, CD COLOURS s Jaroslavem Svěce-

ným a Ditou Hořínkovou, či CD PIANO-

RELAX s klavírní hudbou.

Jako skladatel vystoupil na veřejnost svou

první rozhlasově šířenou písní "Pro Mozar-

ta" v roce 1991. Od té doby se spustila lavi-

na ezoterické a syntetizerové hudby, jejíž je

Richard Pachman jediným a jedinečným

českým představitelem. V hudebním světě

si vysloužil přezdívku "český Vangelis" a

rozdává svým posluchačům své poselství

síly, něhy a porozumění.

A co jeho malování? To zůstává

jako by v pozadí, ale jen z

časového hlediska. Nikoli však

významem pro autora a jeho

posluchače, kteří jeho hudbě

rozumí. Při pohledu na jeho

obrazy nelze "neslyšet" v

tónech barev i tóny jeho hudby.

Malování se stalo jen jeho další

uměleckou formou sebevy-

jádření se. 

Vernisáž prodejní výstavy

Richarda Pachmana  s ná-

zvem REFLEXE proběhne

ve čtvrtek 4. září od 17.00

hodin v Galerii B v BAŠTĚ

u hradeb (Školní 49), úvodní

slovo a určitě i hudbu před-

nese sám autor. Výstava

potrvá do soboty 27. září

(otevřeno út – pá 12.00 –

18.00, so 9.00 – 12.00). -red-

REFLEXE R. PACHMANA V GALERII B



20

Dnes pokračujeme v našem miniseriálku

zaměřeném na představení osobností,

které si 27. května 2008 odnesly z obřad-

ní síně prostějovské radnice Cenu města.

Toto ocenění získala paní PhDr. Marcel-

la Dostálová za autorskou a publikační

činnost a za spolupráci se zdravotně

postiženými dětmi.

Paní Dostálová je autorkou sedmi pohád-

kových a básnických sbírek, jejichž

význam přesáhl region Prostějova.

Za knihu „Babiččiny pohádky“ získala

první cenu v literární soutěži – Jičín –

město pohádky a její pohádkové seriály

vysílá Český rozhlas Olomouc. V roce

1993 založila a vede na Moravě ojedinělou

instituci Klub tvůrčího psaní Violka.

Paní Marcella Dostálová přispívá do míst-

ních novin, ve školách pořádá besedy s

protidrogovou tématikou, podporuje vztah

mládeže ke čtení literatury. Poslední knihu

pohádek vydala s ilustracemi handicapo-

vaných dětí ze speciální školy Tetín.

Svou celoživotní literární, vzdělávací a

propagační činností přispívá paní Marcella

Dostálová ke zvyšování kulturní úrovně

města Prostějova, ale i ke zviditelnění

města Prostějova v celé České republice. 

Martina Drmolová  
Foto Lukáš Andrýsek

CENY MÌSTA PROSTÌJOVA

Marcella Dostálová

VÍTĚZOVÉ PROJEKTU ALIANTE 2008

POJEDOU ZA SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH

Již poosmé zorganizovalo občanské sdru-

žení Jagello 2000 finále jedinečné mezi-

národní soutěže ALIANTE. Do vojenské-

ho výcvikového prostoru Dědice, kon-

krétně na UVZ Hamry, se koncem června

sjelo na 80 studentů středoškolské mládeže

ve věku 15 – 19 let z 12 zemí světa, aby si

zde změřili a prověřili svou psychickou a

fyzickou kondici a prokázali své znalosti a

schopnosti spolupracovat na mezinárodní

úrovni ve ztížených podmínkách. Každý

rok probíhá finále v jiné zemi a u jiného

vojenského útvaru. Letos na finále dohlíže-

li profesionálové ze 102. průzkumného

praporu z Prostějova.kteří po všech strán-

kách závod velice dobře připravili a za-

bezpečili. 

Celý projekt je zaměřen na zvýšení vědo-

mostí o Severoatlantické alianci, bezpe-

čnostní problematiku a mezinárodní vzta-

hy. Soutěž Aliante 2008 měla tři kola. V

1. kole musely dvoučlenné národní týmy

přes internet odpovědět na 20 testových

otázek. Správným zodpovězením mini-

málně 15 z nich, postoupily do 2. kola. Zde

potom musely vypracovat odpovědi na 35

podstatně složitějších a obsáhlejších

otázek. Národní koordinátoři pro jednot-

livé země ve spolupráci s odborníky – poli-

tology pak odeslané práce vyhodnotili. Do

finále postoupilo 40 týmů, jež byly losem

sdruženy do 20 mezinárodních čtyřčlen-

ných týmů. Složení týmů se závodníci

dozvěděli 14 dní před samotným finále.

Díky elektronické poště a internetu se tak

mohli před závodem aspoň trochu

seznámit. Vítězi finále se stávají ti, kteří

obsadí příčky prvních sedmi míst. Jako

odměna pro těchto sedm týmů bude deseti-

denní pobyt v Norsku, kde budou mít

možnost navštívit základny armády a

námořnictva, velitelství a NATO a obdivo-

vat přitom okouzlující severskou přírodu.

A co připravili průzkumníci ze 102. průz-

kumného praporu z Prostějova pro finalis-

ty letos? Ubytováni byli závodníci s koor-

dinátory ve srubovém táboře. Týmy byly

smíšené, a tak byl tento pobyt v přírodě pro

některá děvčata opravdu „kulturním

šokem“. Některé dívky byly dokonce, jak

prohlásily, v lese poprvé. To, co je pro

průzkumníky bráno jako „luxusní polní

hotel“, bylo některými družstvy chápáno

jako „drsné ubytování“. A to ještě netušili,

co je čeká. Kromě přežití ve volné přírodě

s vybudováním přístřešků, aby přečkali

noc, a přípravou stravy v polních podmín-

kách, je čekal dvoudenní pochod ve vojen-

ském prostoru, kde na stanovištích plnili

různé úkoly. Mohli si vyzkoušet. střelbu ze

vzduchovky a malorážky, orientační běh

podle mapy, lanovou dráhu, hod hvězdicí,

plnili praktické úkoly ze zdravovědy,

seznámili se se základy horolezectví. Na

rybníku Osina si vyzkoušeli, jak je těžké

obsluhovat raftové čluny. Čekal je běh do

kopce a přenos břemene. Zkrátka si zkusili

tak trochu svou psychickou i fyzickou

odolnost v různých podmínkách. Na vše

dohlížel přísný a spravedlivý vojenský tým

v čele s hlavním rozhodčím npor. Mgr.

Jaroslavem RULLOU.

Pokud zrovna závodníci nesoutěžili, byly

pro ně připraveny ukázky seskoků na

padácích, přelety vrtulníků, ukázky materi-

álu a techniky a práce na trenažérech na

Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově.

Zpestřením bylo i koupání ve vyškovském

Aquaparku .

Závěrečného slavnostního vyhodnocení se

zúčastnil a vítězným týmům ceny předal i

velitel Velitelství společných sil genpor. Jiří

HALAŠKA s ředitelem pořádajícího sdru-

žení Jagello 2000 Zbyňkem PAVLA-

ČÍKEM. Vítězem se stal mezinárodní

smíšený tým z Estonska a Gruzie. Mezi

nejlepšími sedmi družstvy byly i dva

smíšené týmy z České republiky. Více se

dozvíte na http://www.project-alian-

te.org/cz/ .

Mgr. Michal MUCHA, Ing. Ivan Zít

Z Á P I S

DO VŠECH OBORŮ ZUŠ

V. AMBROSE V PROSTĚJOVĚ

1.9. 2008

9.00  – 11.00,  13.00 – 17.00

2.9. – 5.9. 2008

13.00 – 17.00
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AKTUÁLNÍ ZAJÍMAVOSTI Z ASTRONOMIE 
To, že se nám pozemšťanům

Měsíc jeví pokaždé v jiném pra-

videlně se střídajícím tvaru nebo-

li fázi, je způsobené obíháním

Měsíce okolo naší Země. Měsíc

totiž nesvítí vlastním světlem,

vnímáme ho díky od něho odra-

ženým slunečním paprskům.

Z měsíční polokoule Sluncem

ozářené pak vidíme jenom část.

Jakou, to určuje postavení

Měsíce vzhledem ke Slunci. Jed-

notlivým fázím říkáme první

čtvrť, úplněk, poslední čtvrť a

nov. Od fáze k fázi, např. od

úplňku k úplňku uplyne vždy

29,5 dne. Ale vzhledem k různým

délkám trvání kalendářních

měsíců (28, 29, 30 a 31 den) se

může někdy, výjimečně, stát, že v

jednom kalendářním měsíci

dojde ke dvěma měsíčním

úplňkům. Naposledy obdobná

situace nastala 1. a 30. června

2007. Příště se dočkáme v prosin-

ci 2009, pak v srpnu roku 2012 a

také v červenci roku 2015. Chce-

te-li  v severní Americe vyjádřit,

že k něčemu dojde výjimečně

neboli „jednou za uherský rok“,

tak řeknete „jednou za modrý

Měsíc“ neboli „ONCE IN A

BLUE MOON“. Tak tedy v

žádném případě pak nečekejte na

obloze modrý Měsíc. Ale i

namodralý Měsíc někdy skutečně

bývá. To může být způsobeno

jemným prachem, který cirkuluje

v atmosféře Země a možná

pochází z vulkanických explozí. 

Na úvod zmíněné měsíční fáze

vznikají tak, že Slunce osvětluje

okolo Země obíhající kulový

Měsíc vždy z jiného směru. Je-li

Měsíc v první čtvrti, má na oblo-

ze tvar písmene D, přičemž je

Sluncem osvětlován od západu a

jeho k Zemi přivrácená polokou-

le je osvětlená zprava a levá zůs-

tává ve stínu. Měsíc je vidět

odpoledne a večer. Je-li Měsíc v

úplňku, svítí Slunce vlastně za

našimi zády a osvětluje celou k

nám přivrácenou měsíční polo-

kouli. Měsíc svítí celou noc. V

poslední čtvrti je Měsíc osvětlen

Sluncem od východu. Měsíční

polokoule přivrácená k Zemi je

osvětlená zleva a pravá zůstává

ve stínu. Měsíc je pozorovatelný

ráno a dopoledne jako půlměsíc

ve tvaru písmene C. A je-li Měsíc

v novu, pak Slunce osvětluje od

nás odvrácenou měsíční stranu.

Měsíc v novu je pak nepozorova-

telný, ztrácí se ve slunečním svět-

le. RNDr. Jiří Prudký,
ředitel prostějovské 

hvězdárny

PŘÍSPĚVEK LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOVĚ, P. O.,

K NADCHÁZEJÍCÍ EVROPSKÉ NOCI VĚDCŮ (26.9.):

26. 9. - 28. 9. O víkendu s Evropskou nocí vědců prostějovská hvěz-

dárna nabídne v pátek, sobotu i v neděli tj. od 26. 9. do 28. 9. vždy

ve 20. 30 hodin nejen večerní pozorování dalekohledy (nutná bez-

mračná obloha), ale také informace o dalekohledech, činnosti hvěz-

dárny i prohlídku vybavení přednáškového sálu. Vstupné 10 Kč.

28. 9. V ČASE 13. 00 – 16. 00 HOD., SOUTĚŽ PRO DĚTI

POZNEJ SOUHVĚZDÍ A NAJDI ZVÍŘE! V ZOO Svatý Kope-

ček u Olomouce budou soutěžící děti hledat sedm zvířat a na hrací kartu s neúplnými sché-

maty tzv. zvířetníkových souhvězdí, kterou zdarma u vchodu obdrží, tato souhvězdí dopl-

ní. Smyslem soutěže je seznámit právě se zvířetníkovými souhvězdími i s pojmem zvěro-

kruh. Losování vždy tří výherců ze správných řešitelů se uskuteční ve 14.00, 15. 00 a 16.

00 hodin. Vstupné obvyklé v ZOO Svatý kopeček Olomouc. PROSÍME, NEZAPOMEŇ-

TE DĚTI TENTOKRÁTE VÝJIMEČNĚ VYBAVIT TUŽKOU!

22. – 28. 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. 

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

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

22. – 26. 9. v 10. 30, 13. 30 a 15. 30 hodin POHÁDKA O POČASÍ, dále každou zářijo-

vou středu (mimo 3. 9.) v 15. 30 hodin. Vyprávění Ondřeje Sekory o střídání dne a noci,

o vzniku mraků, blesků a o ročních obdobích. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě

dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.

28. 9. VE 14. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9 „SLU-

NEČNÍ SOUSTAVA“ – ZEMĚ NAŠE PLANETA. Soutěži bude předcházet povídání

o Zemi, střídání dne a noci, vzniku ročních období. Děti si prohlédnou glóbus Země a te-

llurium, které znázorňuje otáčení Země a její oběh okolo Slunce.

24. 9. VE 14. 00 HODIN SEMINÁŘ PRO UČITELKY Z MATEŘSKÝCH 

A ZÁKLADNÍCH ŠKOL - seznámení s nabízenými pořady pro děti předškolního i škol-

ního věku, s novým pořadem Povídání o Zemi s obrázky a básničkami Josefa Lady, s klu-

bem Hvězdárníček, 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

předchozí domluvě, připravit  pozorování i v mimořádných, zde neuvedených, termínech.

Doporučujeme dostavit se včas, jen tak budete absolvovat celou nabídku. Proč vážit cestu

na pozorování? Na vlastní oči spatříte to, co znáte možná jenom z knih a televize. Kráte-

ry na Měsíci, některé planety, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie, hvězdy, sluneční skvrny…

A co určitě nespatříte? Dalekohledy nelze spatřit rychle se pohybující předměty (např.

meteory) ani úhlově velké objekty (např. celá souhvězdí). Vstupné 10 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek, dále 22. – 28. 9.

od 15. 00 do 16. 00 hodin. 22. 9. v 17. 44 hodin přechází Slunce ze znamení Panny do zna-

mení Vah. Začátek astronomického podzimu, podzimní rovnodennost.

NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se konají každé

pracovní pondělí a čtvrtek, dále 22. – 28. 9., vždy od 20. 30 do 21. 30 hodin. Měsíc je 7.

9. v první čtvrti, 15. 9. v úplňku, 22. 9. v poslední čtvrti a 29. 9. v novu. Vstupné 10 Kč.

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

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

koncem otevírací doby.

VÝSTAVY

- HVĚZDNÝ VESMÍR

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- ZEMĚ NAŠE PLANETA (od 17. 9.)

- MILNÍKY KOSMONAUTIKY.

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

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

jmenovanou výstavu také zdarma zapůjčujeme! 

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK JE PŘIPRAVEN!

Klub pro 5 až 11leté děti. Nový ročník začíná 17. 9. v 16. 30 hodin, ukončen bude 17. 6.

2009. Jeho členové se budou scházet každou pracovní středu v 16. 30 hodin. Délka jed-

noho setkání je 75 minut, posledních 20 minut každého setkání je věnováno filmům a

pohádkám. Děti se budou seznamovat se sluneční soustavou, různými podobami Měsíce,

se souhvězdími i kosmonautikou. Na podzim a na jaře budou setkání doplněna za bez-

mračné oblohy pozorováním Slunce. V zimním počasí, za bezmračné oblohy, si mohou

děti prodloužit setkání o pozorování hvězdné oblohy, které končí v 18. 30 hodin. Pololet-

ní poplatek 100 Kč. Obsahem zářijových schůzek bude seznámení s obtočníkovými sou-

hvězdími, která jsou viditelná po celý rok.

XXXVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI JE PŘIPRAVEN!

Členem  klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho láká

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

astronomie. Termíny setkání členů klubu: 9.  10. - zahájení školního roku 2008/9 v 16. 30

hodin v přednáškovém sále hvězdárny a pak každý pracovní čtvrtek s výjimkou prázdnin.

Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději při první

návštěvě klubu. Tento poplatek opravňuje k bezplatnému vstupu na veškerou nabídku

Lidové hvězdárny v Prostějově, p. o., do 29. 5. 2009. Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci září   tel. 582 344 130 
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Dne 31. července 2008 byli v obřadní síni prostějovské rad-

nice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Mateřské centrum  Cipísek

www.mcprostejov.cz 

Informace: e-mail: mcprostejov@centrum.cz

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

AKCE NA ZÁŘÍ:

Rodinné odpoledne u Hloučely 

sobota 20.9. od 10 hodin (u bistra Hloučela)

- netradiční olympiáda pro celou rodinu 

Podzimní burza oblečení a obuvi v MC Dvořákova 25.9.-29.9.

Podzimní burza oblečení a obuvi 

čtvrtek 25.9.- pondělí 29.9. v MC Dvořákova 

PLNÝ PROVOZ MC VČETNĚ KROUŽKŮ 

A ODPOLEDNÍCH PROGRAMŮ BUDE

ZAHÁJEN V ŘÍJNU.

Probíhají zápisy do kroužků pro děti i dospělé:

Cipískova školička, Hrátky s pohádkou, Barevné tvoření - pro

děti bez přítomnosti rodičů

Hrátky s angličtinou - hodiny pro rodiče s dětmi společně

Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí

Výuka práce na počítači pro maminky na RD s hlídáním dětí

Angličtina pro maminky s miminky

kurzy pro těhotné a čerstvé maminky s miminky- Něžná náruč

rodičů a  Baby masáže 

V září probíhá provoz na obou pracovištích 

od 9.00 do 12.00

MC Dvořákova

PO Broučci- herna pro rodiče s dětmi do 1,5 roku

ÚT Zajíčci- herna pro rodiče s dětmi 1,5-2,5 roku

ST Mimiklub-herna pro rodiče s dětmi do 1 roku

ČT Méďové- herna pro rodiče s dětmi od 2,5 roku

MC sídliště Svobody

ÚT Méďové- herna pro rodiče s dětmi od 2,5 roku

ST Zajíčci -herna pro rodiče s dětmi 1,5-2,5 roku

ČT Broučci- herna pro rodiče s dětmi do 1,5 roku

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN: 

Pobytový víkend s Cipískem pro celou rodinu

- přihlašovat se můžete už nyní!

MC hledá externí spolupracovníky

- lektory pohybového a hudebního kroužku pro děti,

aktivní babičky a dědečky a dobrovolné 

spolupracovníky MC pro rozšíření činnosti MC.

info: mcprostejov@centrum.cz, tel.602 364 874

Zdeňka Součková 

Tomáš Petrásek 

Tomáš Foret 

Michaela Minaříková 

Alžběta Žilková 

Filip Kolařík 

Adam Studený 

Jiří Fikar 

Veronika Smičková 

Veronika Černá 

Přemysl Čeněk Kadlec 

Nikol Engelová 

Amálie Kolářová 

Tomáš Orálek 

Tereza Foretová 

Lukáš Lemon 

Natálie Hangurbadžová 

Dominik Jan Caha 

Filip Krepl 

Karolína Veselá 

Viktor Hemza 

Ondřej Přikryl 

Daniel Richter 

Jaroslav Křupka 

Matyas Musil 

Amálie Koucká 

Klára Ryšavá

CO: tvůrčí hravý kreativní poprázdninový den

PRO KOHO: pro MŠ, pro družiny a pro rodiče s dětmi

1. dílna - KERAMIKA - děti si mohou vyrobit z hlíny různé knoflíčky,

přívěsky. Lektor: Radomíra Kubáníková (ZUŠ Němčice)

2. dílna - MALOVÁNÍ NA SKLO - děti si mohou zkusit namalo-

vat na sklo ornament. Lektor: Františka Matoušková

3. dílna - MALOVÁNÍ NA ZEĎ - malba portrétů a figur na velký

papír. Lektor: Magdalena Jansová (Ateliér modrý Anděl)

4. dílna - KORÁLKOVÁ KOUZLA - přívěsky apod.

Lektor: Mgr. Radka Krahulcová (Schola servis)

Prázdniny jsou za námi, ale ta energie z nich v nás zůstala.

Pojďme na jeden den zapomenout, že nám začíná nový školní rok,

vraťme se ještě na chvilku do krásného nicnedělání. 

Přijďte za námi na nádvoří zámku. Zde na vás čeká DJ Jarek a čtyři

dílny s různými výtvarnými technikami.

Děti si budou moci odnést některé výrobky domů ihned, z jiných

bude uspořádána výstava v kulturním klubu DUHA.

Po ukončení výstavy si mohou děti svá dílka také odnést domů.

v 19.00 Tajemná večerní prohlídka 
zámku

pro děti připravili: Divadlo Point a Ateliér modrý Anděl

KDY: pátek 12. září 2008
v 9.00 a 10.15 pro MŠ a pro rodiče s dětmi

ve 13.00 a 14.00 pro školní družiny a pro maminky s dětmi

v 19.00 pro rodiče s dětmi

Vstupné 50,- Kč na dítě
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci srpnu své jubileum oslavili:

Dagmar Turková, Prostějov, Magdalena

Beljankinová, Prostějov, Eva Burešová,

Prostějov, Jarmila Konečná, Prostějov,

Bedřich Hlobil, Prostějov, Jiří Kupka, Prostějov, Vlas-

timil Vymlátil, Prostějov, Ing. Jiří Zlatohlávek, Prostě-

jov, Věra Vitásková, Čechůvky, Věra Zikmundová,

Prostějov, Olga Klosová, Prostějov.

Vojtěch Mikulka, Prostějov, Ivan Přikryl,

Prostějov, Ludmila Homolková, Prostě-

jov, Františka Borovičková, Prostějov,

Vlasta Husariková, Prostějov, Jarmila Mezuliániková,

Prostějov, Josef Maleňák, Prostějov, Jindřich Novot-

ný, Prostějov, Marie Rösslerová, Krasice, Alois Pro-

cházka, Prostějov, Anna Genžová, Prostějov, Zdeněk

Snídal, Prostějov, Miroslav Krúpa, Prostějov, Otakar

Kukula, Prostějov, Františka Otáhalová, Vrahovice,

Renata Černá Prostějov, František Němec, Prostějov,

Ing. Karel Pliska, Prostějov, Lubomír Spurný, Prostě-

jov, Zdena Mařáková, Prostějov.

Antonín Franc, Žešov, Oldřich Kašpárek,

Domamyslice, Jiří Vymazal, Prostějov,

Baltazar Opálka, Prostějov, František

Macháček, Prostějov, Jiří Kratochvíl, Pro-

stějov, Květoslav Dvořák, Vrahovice, Oldřich Crha,

Prostějov, Josef Zedníček, Prostějov, Hana Procház-

ková, Prostějov, Jaroslav Sadílek, Prostějov, Miro-

slav Ochman, Prostějov. 

Zdeňka Dufková, Krasice, Růžena Muzi-

kantová, Prostějov, Ludvík Chytil, Prostě-

jov, Sylvie Kalabisová, Prostějov.

Jaroslav Procházka, Prostějov, Marie

Spáčilová, Prostějov.

Bohumír Kroupa, Prostějov.

Bohuslav Hanák, Prostějov, Miroslav Dla-

bal, Prostějov, Růžena Bašná, Prostějov.

Žofie Vilímcová, Prostějov.

70

75

85

90

93

94

96

Matěj Voráč, Prostějov.

99

Marie Dapeciová, Prostějov.

100

80

STAŘENKA OSLAVILA 
STÉ NAROZENINY

Paní Marie Dapeciová oslavila 10.

srpna své sté narozeniny. K tomuto

významnému jubileu jí do Centra

sociálních služeb, kde stařenka bydlí,

přijeli popřát vše nejlepší také zástup-

ci města. 

Paní Dapeciová od 12ti let pracovala

jako hospodyňka a služebná. Vlastní děti

neměla, zato však spoustu přátel, zejmé-

na z Čechovic, kde léta bydlela. „Její

známí za ní často přicházejí, nebo jí

alespoň pošlou nějaký drobný dárek.

Jinak musím uznat, že  paní Marie má

pořád velký smysl pro humor,“ prozradil

zaměstnanec Centra sociálních služeb,

který se  také o jubilantku stará. -red-

V prvním pololetí letošního roku 

se narodilo v Prostějově 

více než pět stovek dětí

Zajímavou statistiku za první pololetí roku

2008 vydala prostějovská matrika. Vyplývá z

ní příjemné zjištění, že totiž počet nově naro-

zených dětí přesáhl pět stovek:

Počet uzavřených manželství 101

(mimo církevních  sňatků)

Počet narozených dětí 538

Počet úmrtí 485

z toho prostějovských občanů 232

vítání občánků Prostějova 250

Josef Veverka, matrikář
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V květnu 2008 se 
žáci ze třídy 2O SOU 
obchodního v Prostějo-
vě opět zúčastnili Dne 
Evropy. Tehdy nám také 
bylo nabídnuto zúčastnit 
se další akce - United 
Games of Nations. 
Vůbec jsme nevěděli, 
o co jde, ale připada-
lo nám to jako dobrý 
nápad. Vybrat jsme si 
mohli z několika zemí, 
z nichž nejzajímavější 
nám připadalo Srbsko. 

O prázdninách jsme tedy vyrazili do 

města Subotica. United Games, jak už z 

názvu vyplývá, jsou hry, které se pořádají 

každý rok ve všech zúčastněných zemích 

– Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, 

Srbsko, Německo, Rakousko a Indie. 

Letos v Srbsku se zapojily všechny země 

až na Indii. Naši delegaci tvořili členové 

Tereza Nehanská, Marie Milarová, Moni-

ka Darnadyová, Radka Kosinová a Jan 

Nedbal, prostějovský král Majálesu. Jako 

leader byla jmenovaná učitelka AJ Kate-

řina Burešová.

Na programu celého týdne byla připra-

vena spousta aktivit, z nichž nejvýznam-

nější byly tzv. workshopy. Celkem byly tři 

a my jsme si mohli vybrat, na kterém se 

chceme podílet. 

Projekt LLL – Listen, Look, Learn byl asi 

nejzajímavější. Setkali jsme se zde s hlucho-

němými mladými lidmi a naučili se zákla-

dy znakové řeči. Projekt 2 byl zaměřen na 

cílovou skupinu dětí předškolního věku, 

jeho konkrétní náplní byla rekonstrukce 

dětského dopravního hřiště. A poslední 

projekt nazvaný Media spočíval v doku-

mentaci celého pobytu. 

Kromě workshopů jsme ale podnikli i 

další aktivity jako návštěva místních pamá-

tek a zvláštních míst  - synagoga, jezero 

Palič, nebo město Kelebija, kde jsme měli 

možnost jezdit na koních. Zkrátka celý 

týden jsme si užívali plnými doušky a dou-

fáme, že toto nebyl poslední ročník, které-

ho jsme se měli možnost zúčastnit.  -kb-

Král Majálesu a jeho družina v SrbskuKrál Majálesu a jeho družina v Srbsku

Informace SportAktuálně

Prusko-rakouská válka 1866 se ve 

své závěrečné fázi odehrála i  na Pros-

tějovsku. Po porážce rakouské Severní 

armády polního zbrojmistra Ludvíka  

Benedeka přesunulo rakouské vele-

ní svá vojska k olomoucké pevnosti. 

Prusové však neměli zájem dobývat 

pevnost a vyslali větší část svých voj-

sk na jih, k Brnu a přímo na Vídeň. 

Začali tedy postupovat přes Konici a 

Plumlov na Prostějov. Jakousi přede-

hrou bitvy u Tovačova ( 15. 7. 1866 ) 

bylo střetnutí u Čechůvek

V sobotu 14. 7. v  16 hodin odpoled-

ne dorazila do Prostějova 4. pěší brigá-

da generálmajora Buddenbrocka  od  1. 

pruského armádního sboru.  Její velitel 

vyslal jednu eskadronu husarského pluku 

č. 1 k Vrahovicím. Na pruské jízdní hlíd-

ky udeřili jezdci dvou eskadron 3. saského 

jízdního pluku. Několik husarů i s koňmi 

zajali. Poznali však přesilu pluku (navíc 

posílenou jednou eskadronou hulánské-

ho pluku č. 10) a byli proto nuceni zajatce 

propustit . V prostoru mezi Čechůvkami a 

Kralicemi se obrátili proti Prusům, ale byli 

nuceni ustoupit do Kralic, kde byli sevře-

ni dvěma četami vedenými rytmistrem 

Winterfeldem. Za těžkých podmínek se 

dostali 

ven z obce. Winterfeld navíc shromáždil 

asi 40 husarů a s pomocí eskadrony 10. 

hulánského pluku pronásledoval Sasy, 

kteří ustoupili k Biskupicím.  Toto střet-

nutí u  Čechůvek  si vyžádalo následující 

ztráty:  Sasové - 1 důstojník, 18 mužů a 13 

koní.  Prusové - 2 důstojníci,  20 mužů ( 2 

padlí)  a  25 koní.

Kralický kronikář Ignác Grydil popsal 

boj takto: „…okolo 4 ½ hodiny odpoled-

ne, první stráže pruské, proti  nim saské se 

u Čechůvek nad vývozem u kaple srazily, 

tam sedm Prusů padlo, pak se hnali až ke 

křížu nad rybníčkem a tu se Sasi spojili, 

proti Prusům postavili, se stříleli a pak se 

sekali a až ke krchovu honili, takže úzko 

na to hledět bylo; mnoho lidu očitě  ty 

srážky viděli…“

Tuto historickou událost nám připo-

míná  kříž  z roku 1869 ležící  severně od 

kapličky sv. Otýlie nedaleko komunikace 

Prostějov – Dub nad Moravou  – Pře-

rov. Nese nápis : S přispěním jednoho 

dobrodince  nákladem, obce čechůvské  

1869.   V roce 1869 zaslal obci Čechův-

ky účastník prusko-rakouské války 20 

zlatých rakouské měny, a projevil přání, 

aby na tomto místě byl postaven kříž. 

Onen dárce – účastník zdejší jezdecké 

srážky – prý se ocitl v nebezpečí smrt a 

učinil  slib Bohu, že když střetnutí přežije, 

nechá na tomto místě postavit kříž. Svůj 

slib splnil. Zbývající částku doplatila obec.  

Po jméně onoho dárce pátrali zdejší mís-

topisci, např. čechůvský kronikář a občan  

Oldřich Lužný. Bohužel bezúspěšně. Dár-

ce si zřejmě přál zůstat v anonymitě. Kříž 

měl pískovcový podstavec, vlastní kříž byl 

litý a natřený šedou barvou. Původní kříž 

však byl železný, na koncích  měl  čtverco-

vé růžice a v křížení kovové paprsky. Plo-

chou tyčí byl zapřený do dříku. Po opravě 

, o níž bližší údaje neznáme, získal kříž 

podobu uvedenou výše  . 

Kříž byl v roce 2004 zařazen do Gene-

rálního katalogu památek prusko-rakous-

ké války pod ev. číslem 11. Komitét pro 

udržování památek z války roku 1866 začal 

shromažďovat  informace o kříži a dal 

podnět k jeho komplexní opravě.  Opra-

vu zajišťovalo a hradilo město Prostějov.                                                                                          

                             PhDr. Hana Bartková

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Slavnostní  posvěcení  rekonstruovaného  kříže u Čechůvek

Město Prostějov
ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války 1866, 

prostějovskou posádkou Armády ČR  a Klubem vojenské historie Prostějov
vás zve

na slavnostní odhalení restaurovaného památného kříže, který připomíná 
jezdeckou srážku z 14. července 1866 v prusko-rakouské válce.

Slavnostní akt, nad kterým převzali záštitu 
starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař 

a místostarosta města Miroslav Pišťák,  se uskuteční 
v sobotu  13. září 2008 v 10,00 hodin

poblíž kaple sv. Otýlie ve Vrahovicích-Čechůvkách 
u silnice Prostějov - Dub nad Moravou.

Součástí slavnostního aktu bude církevní obřad vysvěcení památného kříže.

29. srpna 200829. srpna 2008 2525



Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Nedostatečný pohyb 
a nadbytečný příjem 
potravy provázejí náš 
každodenní život a jsou 
příčinou nadváhy a obe-
zity. Podle aktuálních 
údajů (studie Životní styl 
a obezita 2005, STEN 
MARK) má nadměrnou 
hmotnost 52% dospělé 
české populace, z toho 
17% trpí obezitou. Začít 
je potřeba u sestavová-
ní vyvážených jídelníč-
ků a také nezapomínat 
na pravidelnou aerobní 
pohybovou aktivitu.

A jak by měl takový redukční 
vyvážený jídelníček vypadat?

Snídaně: tmavé pečivo, šunka nebo 

tvrdý sýr, zelenina, bílá káva bez cukru 

nebo čaj

Svačina: méně tučný jogurt nebo jiný 

mléčný výrobek

Oběd: libové maso nebo luštěniny, 

příloha nebo pečivo, zelenina

Svačina: ovoce nejlépe s pár oříšky

Večeře: rizoto nebo těstovinový salát, 

popřípadě pečivo se sýrem, zelenina

2. večeře: kysaný mléčný výrobek 

nebo lehký zeleninový salát

Pečivo zařazujte tmavé, nejlépe se 

semínky nebo vyzkoušejte někdy zařadit 

knäckebrot. Sýry jezte raději méně tučné, 

tavené jen výjimečně, zařazujte i tvarůžky. 

Uzeniny jezte střídmě, dávejte přednost 

šunce. Místo masa zařaďte alespoň 2 dny 

v týdnu luštěniny nebo jiné méně tradič-

ní zdroje bílkovin jako je sója, tofu, seitan 

nebo šmakoun. Nezapomínejte na ryby, 

třeba i z konzervy nebo kyselé. Přílohy 

nerozvařte a pamatujte, že pokud jste sytí, 

nemusíte dojídat. Zelenina může být jak 

syrová, tak i sterilovaná nebo mražená. 

Svačinky si upravte jak vám vyhovují, ovo-

ce můžete dopoledne i odpoledne ale je 

lépe je konzumovat společně s oříšky nebo 

kouskem tmavého pečiva.  Pokud jdete 

spát později, můžete zařadit i 2. večeři asi 

2 hodiny před ulehnutím. Pijte v průběhu 

celého dne, nezapomínejte na čistou vodu, 

nedopíjejte svůj defi cit tekutin na noc. 

Jezte všechno co vám chutná ale s mírou 

a dbejte na pestrost svého jídelníčku. Veli-

kost porcí je potřeba upravit podle nároč-

nosti vašich aktivit.

Pomoci zorientovat se v energetickém 

příjmu a výdeji může i právě probíhající 

3. ročník kampaně Přijmi a vydej. Zača-

la dnem 1. srpna  a trvá do konce října 

2008, po zpracování výsledků proběhne 

losování soutěže o ceny. Další informa-

ce se dozvíte na www.szu.cz . Účastníci 

mohou být zařazeni do slosování o hor-

ská kola, sportovní a turistické vybavení. 

Vlastním cílem není ovšem 

výhra ceny, ale zamyšle-

ní se nad způsobem života 

ve smyslu sloganu soutěže 

„Vyhraj nad leností a nadvá-

hou – vyhraješ zdraví.“

MUDr. Silvana Jakuba-

lová

CZŽP SZÚ Praha

detašované pracoviště 

Olomouc

OObezita – epidemie 21. stoletíbezita – epidemie 21. století
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Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ČR nabídne v rámci projektu „Dny 

zdraví Olomouckého kraje“ občanům 

a návštěvníkům Prostějova bezplatné 

orientační vyšetření rizikových fak-

torů tzv. „civilizačních chorob“.

Ve dnech 18. září, 23. září 23. října 

a 5. listopadu budou ve stanu na pro-

stějovském náměstí T. G. M. probíhat 

měření krevního tlaku a pulsu, měření 

procentuální výše hladiny vody a tuku 

v těle a výpočet BMI (pro diagnostiku 

obezity).

„Nemoci jako například obezita, ate-

roskleróza nebo cukrovka prokazatel-

ně zhoršují výkonnost a zkracují život. 

Jednoduchým měřením nebo krevními 

zkouškami přitom lze odhalit rizikové 

faktory a předejít tak vážným následkům. 

Právě proto se VZP rozhodla nabídnout 

preventivní vyšetření našim pojištěncům 

takříkajíc ´přímo na ulici´,“ řekl Mgr. 

Lubor Machytka, ředitel krajské pobočky 

VZP pro Olomoucký kraj.

18. září a 23. září budou vyšetření 

zdravotního stavu Dny zdraví rozšířena 

o měření hladiny cholesterolu v těle a 

měření hladiny cukru v krvi.

Nejste obětí „civilizačních chorob“? 
Nechejte si zdarma zkontrolovat svůj zdravotní stav!

Ve dnech 5. – 9. 8. 2008 reprezentovali žáci SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s. (Lucie 

Dudová, Jitka Greplová a Petr Kremser) město Prostějov na XV. celopol-

ském vokálně – instrumentálním festivalu pro handicapované děti a mlá-

dež  v partnerském městě Šroda.  Foto: Jaroslava Tatarkovičová

 

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PROSTĚJOV
Milíčova 3

Zastoupený : Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu

 

P O Ř Á D Á 

dne 5. září 2008 
KONFERENCI 

na téma:  POLOHOVÁNÍ A TRANSPORT ZRANĚNÝCH V PRVNÍ POMOCI

  

dne 22. září 2008 
KONFERENCI 

na téma:  Prevence v péči o zdraví, zdravá výživa II. – antioxidanty

dne 27. září 2008 
  KONFERENCI 

 na téma:  POLOHOVÁNÍ A TRANSPORT ZRANĚNÝCH V PRVNÍ POMO-

CI

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

uveďte jméno a datum narození ) Účastnický poplatek činí 190,-Kč/ 1 osoba , který 

bude uhrazen při prezenci, nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou ! Občerstvení 

zdarma 

Nestátní nezisková organizace 

Centrum pro zdravotně postižené 

Olomouckého kraje občanské 

sdružení, regionální pracoviš-

tě Prostějov (CZP) i přes nepří-

znivou finanční situaci nadále 

poskytuje občanům Prostějova 

a okolí své služby. V prostorách 

CZP od letošního roku provozuje 

své služby i Poradna pro uživa-

tele sociálních služeb, která vám 

pomůže např. při výběru vhodné 

sociální služby v regionu, připra-

ví vás na jednání s poskytovate-

lem sociální služby, poradí vám 

s textem smlouvy o poskytování 

sociální služby apod.

„Naše regionální pracoviště 

naleznete na Kostelecké ulici č. 

4165/17 v Prostějově. Pokud potře-

bujete individuální a delší poraden-

ství, objednejte se, prosím, dopředu 

na tel. čísle 582 345 712 nebo na 

mobilu 739 504 543. Také můžete 

využít mail czp-pv@volny.cz nebo 

navštívit naše webové stránky www.

czp-ok.estranky.cz a www.porad-

naprouzivatele.cz,“ uvedla vedoucí 

regionálního pracoviště Kateřina 

Kráčmarová.

„Touto cestou bychom také rádi 

poděkovali městu Prostějov za 

poskytnutí veřejné finanční podpo-

ry ve výši 10000 Kč,“ dodala.   -kk-

Centrum pro zdravotně 
postižené v Prostějově 

nadále funguje

Alergie je reakce organizmu na oslabe-

ný imunitní systém. Projevuje se svědě-

ním, kýcháním, ucpáním nosu, svěděním 

a zarudnutím očí, kopřivkou, kašlem, 

dušností, astmatem. Dostatkem potřeb-

ných živin zajistíte správnou funkci orga-

nismu. Důležité jsou antioxidanty, který-

mi předejdeme vzniku alergických reakcí, 

a také je oddálíme a zmírníme. Jejich 

doplnění je nutné pro efektivní činnost 

organismu. Nejdůležitější je však správ-

ná funkce střevní mikrofl óry, která posílí 

imunitní systém jak u dětí, tak u dospě-

lých. Nejlepší pro organismus je udržo-

vání dobrého stavu střevní fl óry probio-

tickými  mikroorganismy. Věnujte se více 

vašemu tělu, zvedněte imunitu, odstra-

níte příčinu potíží. Ať tělo a pleť je vaší 

v i z i t -

kou.

Více informací vám poskytneme 

dne 18.9. v 17 hodin v Centru zdraví 

T.G.Masaryka 24, Prostějov nebo na tel. 

725-667555. -ls-

Dovedete si představit 
život bez alergie ?
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• informace o činnosti a službách 

městského úřadu

• informace o městu Prostějov, jeho 

institucích, kultuře, památkách a sportu

• informace pro turisty

• prodej upomínkových předmětů, 

publikací, plánů města

• informace o příjezdech a odjezdech 

vlaků a autobusů

• přehled ubytovacích a stravovacích 

možností ve městě

• prohlídky radnice

• relace městského rozhlasu

• služba při jednání na městském úřa-

dě pro tělesně postižené občany

• mluvíme anglicky a německy

• evidence a výdej 

ztrát a nálezů

• vydávání ověřených výpisů systému 

CzechPoint:

• výpisy z rejstříku trestů,

• obchodního rejstříku,

• živnostenského rejstříku

• katastru nemovitostí

• CENÍK VÝPISŮ : výpis z rejstříku 

trestů -  50,-- Kč

- ostatní dokumenty- první strana 100,-- 

Kč, každá další započatá strana 50,-- Kč.

Kontakt: Informační služba Městského 

úřadu v Prostějově

nám. T. G. Masaryka 12-14

Prostějov

tel.: 582 329 722-3

Provozní doba: 

pondělí – čtvrtek 8.00 – 17.00 

pátek     8.00 – 16.00

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Dne 17.10.2007 jsme na OHK v 

Prostějově zahájili realizaci projektu 

Czech Point /Český Podací Ověřovací 

Informační Národní Terminál/, který 

má zjednodušit občanům přístup ke 

státu a jeho službám a umožnit jim 

jednoduchou a efektivní komunikaci 

s úřady. 

Od 1.7.2008 lze u nás získat také 

výpis z rejstříku trestů a v souvislosti 

s novelou živnostenského zákona také 

učinit podání do registru živnostenské-

ho podnikání ohledně založení nové 

živnosti.

SLUŽBY:

výpis z Trestního rejstříku

výpis z Obchodního rejstříku

výpis ze Živnostenského rejstříku

výpis z Katastru nemovitostí

podání do registru živnostenského 

podnikání /žádost o založení živnosti/

CENÍK:

- První stránka ověřeného výstupu z 

ISVS 70,- Kč. 

- Druhá a další stránka ověřeného 

výstupu z ISVS 50,- Kč.

- Vydání výpisu z Rejstříku trestů 50,- 

Kč /bez ohledu na počet stránek/

- Přijetí podání kontaktním místem 

veřejné správy podle § 72 živnostenského   

zákona 50,- Kč.

CO POTŘEBUJETE PRO ZÍS-
KÁNÍ VÝPISU VĚDĚT

 ČI PŘINÉST?

-   Výpis z Obchodního a Živnosten-

ského rejstříku – IČ subjektu.

-   Výpis z Katastru nemovitostí - číslo 

listu vlastnictví a katastrální území.

-   Výpis z Rejstříku trestů - platný 

občanský průkaz, popřípadě úředně ově-

řená plná moc a to v případě, že o výpis 

žádá jiná (zmocněná) osoba. Vzor plné 

moci je k dispozici v naší kanceláři, rádi 

Vám ho na požádání zašleme.

CO NABÍZÍME PRO VAŠI 
NAPROSTOU 

SPOKOJENOST?

možnost dohodnutí termínu i mimo 

provozní dobu

ověřené výpisy Vám vydají ochotné pracov-

nice úřadu bez čekání, v příjemném prostředí, s 

osobním přístupem ke každému zájemci 

parkoviště zdarma přímo u budovy 

kanceláře OHK

vystavení výpisu na základě telefonic-

kého nebo emailového požadavku a při 

jednorázovém větším množství objedna-

ných výpisů, dovoz přímo ke klientovi!  

/netýká se výpisů z trestního rejstříku, 

kde je nutná osobní návštěva/

KDE NÁS NAJDETE:

Lidická 6  /budova společnosti APO, 

I. patro/

Tel. č.: 582 332 489, 582 332 721  Email: 

ohkpv@ohkpv.cz   

Internetové stránky: www.ohkpv.cz

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí - čtvrtek  8 – 16 hodin             

Pátek        8 – 13 hodin

CZECHPOINT  - vydávání ověřených výpisů 
z informačních systémů veřejné správy

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

INFORMAČNÍ SLUŽBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZAJIŠŤUJE:
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Sport

ODPOVĚĎ:

Podle platné vyhlášky lze na určitých 

místech volně vypustit „ovladatelného 

psa“. Tyto plochy přesně vymezuje platná 

vyhláška města. Jsou jimi:

- Přikrylovo náměstí - v zelené ploše 

za zámkem, 

- U sv. Anny- zelená plocha u sběrné-

ho dvora, 

- V Kolářových sadech – plocha nově 

navrženého mokřadu, 

- za ul. Dolní k Joštovu nám. – zelená 

plocha u bývalých jatek, 

- U pivovarského rybníčku – zelená 

plocha mezi sídlištěm Svornosti a tratí, 

která bude směrem k trati ohraničena 

výsadbou keřů, 

- mezi ulicemi Anenská a Holandská – 

jižně od ulice Holandské a J.V. Myslbeka, 

- Plumlovská ulice – stávající plocha 

vyčleněná pro LTZ, 

- mezi Plumlovskou a Finskou ulicí 

– plocha u stávající trafostanice, u ron-

delu,

- za Barákovou ul. - mezi stávající 

budovou Agrostroje a tratí ČD,  

- prodloužení ul. Lidické - zelené 

plochy u zadní brány městského hřbi-

tova,  

- levý břeh biokoridoru Hloučela 

(vzdálenější od města) - travnatá plocha 

mezi říčkou Hloučelou a plotem Doprav-

ních staveb a Olomouckou ulicí,

- levý břeh říčky Hloučely mezi oplo-

ceným cvičištěm psů a Kosteleckou ulicí,

Plochy určené k volnému pobí-

hání psů jsou čištěny a udržovány 

na náklady vlastníka pozemku, při-

čemž chovatel, vlastník či držitel psa 

je povinen odklízet po svém psovi 

exkrementy a jiné nečistoty, které pes 

způsobil.

 Martina Cetkovská, 

  vedoucí odboru životního prostředí

Napsali jste nám na téma: čtyřnozí přátelé

V souvislosti s proble-

matikou pejsků se také 

ptáte na nové známky.

V letošním roce 

totiž došlo k drobné, 

ale významné změně 

v evidenci psů v Pros-

tějově. (O změně jsme 

podrobně informovali 

v lednových Radnič-

ních listech). Zatímco 

v dřívějším období po 

přihlášení pejska na 

Finančním odboru pro-

stějovského Městské-

ho úřadu získal držitel 

známku na celou dobu 

držení psa, nyní tato 

platí pouze pro jeden kalendářní rok. 

„Zjistili jsme, že docházelo mnohdy k neoprávněné manipulaci se známkami, 

lidé si je dokonce razili sami,“ uvedla Miluše Šafandová z fi nančního odboru. 

Takovému zneužívání má nový systém zabránit. „Novou kovovou známku zlatavé 

barvy na jedné straně s vyobrazením psa a příslušným číslem, na druhé straně 

s vyraženým aktuálním rokem, vydáváme držiteli psa na fi nančním odboru po 

zaplacení poplatku na kalendářní rok. Od příštího roku pak už budou držitelé 

dostávat po zaplacení poplatku pouze samolepku s platným rokem, kterou nalepí 

na stávající známku. Každý rok bude mít samolepka jinou barvu, což už na první 

pohled usnadní strážníkům Městské policie kontrolu pejskařů,“ vysvětlila Šafan-

dová.   -jg-

LISTÁRNA – VENČENÍ PSŮ, 
NOVÉ ZNÁMKY, POPLATKY?

Kaleidoskop 
informací Volný čas

DOTAZ:

Rád bych se touto cestou dověděl, jak je v Prostějově řešeno venčení psů. 
Stalo se mi totiž opakovaně na místech, kde majitelé psů nechávají zvířata 
volně pobíhat bez náhubků, že jsem majitele požádal o odvolání psa, který 
mi věnoval „zvýšenou pozornost“. Téměř shodně se oba majitelé důrazně 
ohradili, že se nacházím na veřejném prostranství pro psy, a to na vlastní 
nebezpečí. Vždy jsem šel po užívané pěšině, ale nerad bych kohokoliv 
neoprávněně obtěžoval.

Roční sazby poplatku ze psů
a) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v částech 

města Čechovice, Čechůvky, Domamyslice,  Krasice, Vrahovice a Žešov v domě 

s nejvýše dvěma byty 

1. za prvního psa   60,- Kč 

2. za druhého psa   120,- Kč 

3. za třetího a každého dalšího psa   1 200,- Kč 

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec-

kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 

důchodu 

1. za prvního psa   60,- Kč 

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

b) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě 

s nejvýše dvěma byty v ostatních částech města Prostějova než jsou uvedeny v 

písmenu a) 

1. za prvního psa  120,- Kč

2. za druhého psa   600,- Kč

3. za třetího a každého dalšího psa   1 200,- Kč

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec-

kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 

důchodu 

1. za prvního psa  120,- Kč 

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

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

více než dvěma byty 

1. za prvního psa   800,- Kč 

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

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec-

kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího 

důchodu 

1. za prvního psa  200,- Kč 

2. za druhého a každého dalšího psa   300,- Kč 
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Odpověď na tuto otázku hledá 

společnost MORAVSKÁ VODÁ-

RENSKÁ, a.s. – Váš dodavatel vodo-

hospodářských služeb v okrese Pro-

stějov. Během měsíce září provede 

nezávislá společnost Ipsos Tambor 

telefonický průzkum spokojenosti 

tisíc zákazníků na Moravě. Průzkum 

se týká spokojenosti se službami 

největšího provozovatele vodohos-

podářských služeb na Moravě, kon-

krétně na území okresů Olomouc, 

Prostějov a Zlín. 

„Osloveno bude asi 1000 indi-

viduálních zákazníků, asi padesát 

firem a stejný počet správců byto-

vých domů nebo zástupců bytových 

družstev. Názory našich zákazníků 

jsou pro nás velmi důležitou zpět-

nou vazbou. Vítáme každou mož-

nost dozvědět se, s čím jsou naši 

zákazníci spokojeni, a kde máme 

podle nich rezervy,“ uvedla mluvčí 

společnosti MORAVSKÁ VODÁ-

RENSKÁ, a.s. Helena Koutná. 

Průzkum probíhá tak, že operátor-

ka zavolá zákazníkovi a ten, pokud 

má o rozhovor zájem, odpovídá asi 

deset minut na její otázky. Otázky se 

týkají samozřejmě pitné vody a zvy-

ků zákazníka. Například, zda pije 

vodu z kohoutku nebo je spokojen 

se způsobem plateb za vodu. Dále 

zda zákazník ví, kdo je jeho provo-

zovatelem v regionu, zda je spokojen 

s jeho službami, a také s množstvím 

a dostupností informací o vodě.  

Telefonický průzkum probíhá 

již čtvrtým rokem a zadává jej pro 

všechny své pobočky společnost 

Veolia Voda ČR - která je největší 

společností na českém vodohospo-

dářském trhu. 

 Helena Koutná, 

  Moravská vodárenská

Jsou zákazníci spokojeni s dodávkami pitné vody? Jsou zákazníci spokojeni s dodávkami pitné vody? 

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

DRAŽBA   
MOVITÝCH  

VĚCÍ  
proti povinnému FONAKO Vrahovic-

ká 41, 5. září 2008 v 9:00 hod. v budově 

exekučního oddělení na Sídlišti svobody 

č. 3967/blokVI, / proti sběrnému dvoru/.

Registrace zájemců o dražbu od 8.3O 

do 9.00 hod.

stůl kulatý, bílý, dřevo + kov, vyvoláva-

cí cena 200,- Kč

3 ks židle polstrované, kovové, víno-

vá barva polstrování , vyvolávací cena  a    

100,- Kč         

chladnička HELKAMA, vyvolávací 

cena 500,- Kč

malá bílá skříňka, vyvolávací cena 

100,- Kč 

2 ks bílá skříňka, zasunovací dvířka, 

vyvolávací cena  a   300,-  Kč

2 ks černé polohovací křeslo kan-

celářské, koženka, vyvolávací cena  a    

300,- Kč

kancelářská židle polstrovaná, víno-

vá, na kolečkách, vyvolávací cena 200,- 

Kč

2 ks psací stůl s kontejnerem, vyvolá-

vací cena 1.000,- a 800,- Kč

manipulační stůl, kontejner, vyvolá-

vací cena 500,- Kč

PC  INTEL CELEROM 2,8 GHZ  500 

MB RAM, monitor LCD ACER,  AL 

1912, 17“,myš, klávesnice LOGITECH, 

vyvolávací cena 4.500,- Kč

multifunkční zařízení HP, vyvolávací 

cena  2.000,- Kč

Prohlídka dražených věcí:  p o u z e   

v den konání dražby, po dobu registrace, 

na exekučním oddělení – Sídl. svobody, 

blok VI / proti sběrnému dvoru/.

Vydražené věci si vydražitel převez-

me ihned po ukončení dražebního dne, 

popřípadě následující úterý.

29. srpna 200829. srpna 20083030



Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Titul absolutního mistra světa v 

parašutismu ze 30. MS ve slovenském 

Lučenci, které skončilo po pětiden-

ních bojích o světové zlato o víkendu, 

přivezl člen prostějovské Dukly Libor 

Jiroušek. 

   V silné konkurenci (198 jednot-

livců, 35 týmů) se prosadil i Jiří Geč-

nuk, který vybojoval bronz. Bronzovou 

medaili získali čeští muži také v soutěži 

družstev, zatímco na ženský tým zby-

la „bramborová“ medaile za 4. místo, 

stejně jako na jeho nejúspěšnější člen-

ku Danielu Macichovou v individuální 

soutěži. 

Výkon Macichové i týmu je o to cen-

nější, že české parašutistky jako ryzí 

amatérky obsadily čtvrté místo za třemi 

profesionálními týmy. Jak první Rusky, 

tak druhé Číňanky a třetí Američanky 

jsou parašutistkami „na plný úvazek“, 

poněvadž jsou členkami armádních 

týmů jednotlivých zemí.

   Eva Maixnerová

Nejcennější kov i titul pro českého parašutistu!

Prostějované si ve čtvr-
tek 7. srpna mohli pro-
žít ojedinělou událost, 
když do našeho města 
vůbec poprvé v historii 
zavítala jedna z vůbec 
nejslavnějších trofejí 
celého světa: hokejový 
grál Stanley Cup. Pohár, 
který již v roce 1892 
věnoval Lord Stanley 
nejlepšímu kanadské-
mu klubu a od 1947 je 
udělován vítězům NHL, 
přivezl do Prostějova Jiří 
Hudler - čtyřiadvacetile-
tý útočník Detroitu Red 
Wings, letošního vítěze 
nejprestižnější hokejové 
soutěže.

Podle tradice má každý právoplatný 

strůjce úspěchu možnost, mít ceněnou tro-

fej čtyřiadvacet hodin v osobním držení. A 

Hudler si oslavy naplánoval nejen do Vse-

tína, kde vstoupil do seniorského hokeje a 

rodné Olomouce, kde dělal první krůčky 

na ledě, ale také do Prostějova! Jakožto 

dlouholetý člen Jágr Teamu totiž již něko-

lik let spolupracuje s místní marketingo-

vou společností TK PLUS, což byl pro něj 

pádný důvod, naplánovat vyvrcholení akce 

právě do našeho hanáckého města. V Pro-

stějově se vedle Hudlera objevili slovenský 

forvard Tomáš Kopecký a krátce se 

zde mihnul také legendární gólman 

Dominik Hašek! Společnost pak celé 

výpravě dělala nejen slavná trofej od 

lorda Stanleyho a její američtí stráž-

ci s luxusní limuzínou, ale i Simona 

Krainová, populární česká herečka a 

modelka, která všemu dodávala nejen 

půvab a osobitý styl.

Po ofi ciální části a představení 

poháru dostali prostějovští fanouš-

ci na velodromu ojedinělou mož-

nost nejenže získat nejen autogram 

od Hudlera a Kopeckého, ale také 

vzácný snímek. Kulturní  část pro-

gramu vyplnilo vystoupení sloven-

ské skupiny No Name, která nahra-

dila původně avizovanou kapelu 

Chinaski. Nutno podotknout, že 

„slovenští bratia“ to na Hané pořádně 

rozpálili... Poté už se Hudlerova oslava 

zisku Stanleyova poháru svrhla v privát-

ní párty, na kterou směli převážně jen 

pozvaní hosté. „Začínalo se v restauraci 

Hotel Tennis Club, odtud jsme zamířili 

do diskotékového klubu Simetrix, kte-

rý jsme měli zadán a při cestě jsme se 

zastavili na přátelské návštěvě v Hostinci 

Na Růžku. V brzkých ranních hodinách 

jsme jeli ještě do olomoucké Varny, kde 

to víceméně skončilo,“ nastínil putování 

se Stanley Cupem Petr Fridrich, manažer 

TK PLUS. „Myslím,  že se nám oslavy 

povedly. Chtěl jsem se odvědčit lidem, 

kteří mi k tomuto úspěchu dopomohli 

a snad jsem jim udělal trochu radosti. Je 

jasné, že nikdo nechtěl, aby to končilo, 

ale toho času nebylo zase tolik,“ řekl na 

druhý den Jiří Hudler. A jaké to vůbec je 

vyhrát Stanley Cup? „Je hodně individu-

álních hokejových úspěchů, kterých by 

chtěl člověk dosáhnout. Ale Stanley Cup 

je jen jeden ! Cením si zisku této zdale-

ka nejvíce. Jsou to nepopsatelné pocity,“ 

dodal Hudler.  -pk- 

STANLEY CUP byl ukázán i v Prostějově! 
Fanoušci se mohli pokochat pohledem na slavnou trofej i zvěčnit se s jeho držitelem

Čtyřiadvacetiletý útočník letošních vítězů Stanleyova poháru z Detro-

itu Jiří Hudler přivezl do Prostějova ukázat nejen slavnou trofej, ale i 

Simonu Krainovou, svoji krásnou partnerku.     Foto: Jiří Vojzola



zahraniční firma se sídlem v Prostějově,

zabývající se výrobou

pro automobilový průmysl

vypisuje výběrová řízení 
na pracovní pozice
dělník strojírenské výroby

vyučen v technickém oboru výhodou, praxe při obsluze a údržbě strojních zaříze-
ní vítána

pracovník stavby vzorků
vyučen v technickém oboru, praxe při obsluze a údržbě strojních zařízení, schop-
nost analyzovat a odstraňovat chyby, znalosti se zacházením s měřícími přípravky,
úkolem bude stavba vzorků z ocelových profilů

pracovník elektroúdržby
ÚSO vzdělání, platné osvědčení (vyhláška 50 Sb. § 6), schopnost analyzovat a od-
straňovat chyby, aktivní přístup k řešení problémů

elektronik
ÚSO vzdělání v oboru elektro / strojní, znalosti z oboru slaboproud + částečné,
event. hlubší znalosti programování, orientace v technické dokumentaci, práce na
PC, platné osvědčení (vyhláška 50 Sb. § 6) vítané, aktivní přístup k řešení problé-
mů, úkolem bude instalace nových strojů a údržba stávajícího strojového zařízení
v oblasti elektro

pracovník oddělení kvality
SŠ vzdělání technického směru, zkušenosti v oboru kontroly jakosti výhodou, nut-
ná znalost práce s měřícími přípravky, čtení výkresů a ostatní technické dokumen-
tace, znalost německého jazyka výhodou, znalost práce na PC (Word, Excel, inter-
net), řidičský průkaz sk. B. Jedná se o práci ve 3- nebo 4-směnném režimu

pracovník přípravy výroby
SŠ vzdělání - obor strojírenství, zkušenosti v oblasti tvorby technologických po-
stupů a tvorby kalkulací, zkušenosti s plánováním výroby s podporou IS, znalost
NJ na komunikativní úrovni, znalost práce na PC (Excel,Word), ŘP sk. B. Úkolem
bude zajištění komplexní přípravy výroby pro vzorkovnu - t.j. zajištění dokumen-
tace pro výrobu, materiálu, výrobních a kontrolních přípravků, kapacit strojních a
personálních, zpracování technologických postupů pro nové výrobky, spolupráce
při zpracování dokumentace související se vzorkováním nových výrobků, spolu-
práce s oddělením kvality a oddělením logistiky

výrobní controlling, normování, příprava výroby
výborná znalost německého jazyka, SŠ technického směru, práce s Excelem, ča-
sová flexibilita (předpokladem pro výkon pozice je zaučení v Německu), schop-
nost prosadit se, řidičský průkaz sk.B. Náplní Vaší práce bude: sledování výrobních
procesů,  stanovení výrobních časů, norem, spolupráce při zajištění podkladů nut-
ných pro kalkulaci ceny výrobků, zavádění údajů do systému a odpovědnost za je-
jich aktualizaci, spolupráce při projektech.

vedoucí logistického oddělení
min. SŠ vzdělání, výbornou znalost německého jazyka, angličtina výhodou, zna-
lost práce libovolného systémového softwaru (SAP, XPPS), zkušenost s prací v ob-
lasti logistiky nutná, řidičský průkaz sk.B. Úkolem bude vedení logistického od-
dělení, motivace a podpora podřízených pracovníků, spolupráce s ostatními oddě-
leními.

Nabízíme
Stabilní práci v zahraniční společnosti v moderních provozech, kvalifikační růst a
odborná školení, motivační hodnocení

Své žádosti a životopisy zasílejte: MUBEA–HZP s.r.o. , 

Mubea IT Spring Wire s.r.o., Dolní 100, 797 11 Prostějov, 
e-mail: katerina.porizkova@mubea.com

bližší informace na tel. 582 778 462, 464 personální oddělení,
www.mubea-hzp.cz, www.mubea.com

Opravna obuvi OD PRIOR I. patro

Opravy provádíme do 3 dnù,
menší i na poèkání

Otevøeno Po - Pá 9.30 - 12.30
13.30 - 17.30

* všechny druhy oprav obuvi
* výmìna zipù
* zužování, rozšiøování kozaèek



ZVEME VÁS  v sobotu a v ned li 13. a 14. zá í 2008 od 9 do 16 hodin na 
Dny bydlení s SOB  - aneb Den otev ených dve í na pobo ce SOB Prost jov

ZDARMA zpracování model  hypotéky nebo p j ek na bydlení.
100% sleva z poplatku pro následn  uzav enou smlouvu. M žete ušet it až 25 000 K  !  

P ij te i s rodinou – d ti p ivítáme malým dáre kem  



Investor:                                  Projektant:

Prodejce:

775 780 984
777 339 365

www.jezdecka.cz

Bytový dùm Prostìjov-Jezdecká

 šesti podlažní bytový dùm s výtahem

 lokalita - na rohu ulic Jezdecká a Studentská

 25 bytových jednotek 1+kk až 4+kk

 nadstandardní mezonetové podkrovní byty

 v suterénu sklepní kóje, v pøízemí kolárna a koèárkárna

 garážová stání v objektu, centrální vytápìní

 dobrá dostupnost do centra mìsta

 kompletní obèanská vybavenost v bezprostøední blízkosti

 cena bytu již od 1 118 200 Kè

Termín dokonèení prosinec 2008


