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S příchodem 

teplého poča-

sí se v našich 

ulicích začíná 

objevovat čím 

dál tím více 

cyklistů. Je to 

p o c h o p i t e l n é . 

Město Prostějov 

leží na rovince, i jeho okolí je pro 

cyklisty velmi atraktivní. Na výlet 

s bicyklem se díky rozrůstající se 

síti cyklostezek může vydat i rodina 

s menšími dětmi. Dojet se dá poho-

dlně třeba do Skalky, na Kosíř nebo 

na Drahanskou vrchovinu. 

Jedna z  tras například začíná 

v Prostějově v biokoridoru Hlou-

čela. Dále vede cesta podél říčky 

Holučely až do Mostkovic. Tato část 

cyklostezky je součástí historické 

tzv. Jantarové stezky Krakov – Ví-

deň. Jízda pak pokračuje po  břehu 

Plumlovské přehrady, kolem Plum-

lovského zámku až do  Myslejovic 

a Otaslavic, Brodku u Prostějova, 

následně  zpět přes Určice do Pro-

stějova. 

Není však nutné vydávat se při 

cyklovýletech daleko do okolí. 

V biokoridoru Hloučela samotném 

je co vidět. A nejen to. Je možné 

spojit zde příjemné s užitečným. Po-

hyb na kole například s posezením 

v krásné přírodě. Navíc právě stezka 

vedoucí kolem Hloučely by v nad-

cházejícím období mohla posloužit 

mnoha výletníkům směřujícím do 

Mostkovic a na přehradu. V ulici 

Plumlovské, u Domamyslic je totiž 

z důvodu budování kruhové kři-

žovatky omezena doprava, a tak je 

pro cyklisty vhodnější a bezpečnější 

tomuto kritickému dopravnímu 

uzlu se vyhnout. Třeba právě tím, že 

využijí cyklostezku kolem Hloučely. 

Mimochodem, další cyklostezka 

vede přes Čechovice a Domamys-

lice, takže i touto větví je možno 

vyhnout se Plumlovské ulici.

Město Prostějov je si vědomo, že 

je městem cyklistů. Už nyní se dá 

projet město po cyklostezkách mno-

ha směry. Přesto víme, že je stále co 

budovat. Proto je pro nás zřizování 

dalších cyklostezek a je-

jich propojování jedním 

z prioritních úkolů. 

Ing. Jan Tesař, starosta 
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Zastupitelstvo města Prostějova schválilo dne 22. dubna 2008 
následující veřejné finanční podpory a granty:

79.000 Kč 
Českému svazu ochránců přírody-

-Regionálnímu sdružení IRIS- na péči o 

prostějovské handicapované živočichy   

80.000 Kč 
Okresní hospodářské komoře v Pro-

stějově- na náklady spojené s celkovým 

provozem informačního a internetového 

místa pro rok 2008 

60 000 Kč
 Římskokatolické farnosti Vrahovice, 

Majakovského 3 na opravu stávajícího 

mechanického hodinového stroje na věži 

kostela sv. Bartoloměje ve Vrahovicích;

220.000 Kč
 Autoklubu Prostějov- na pokrytí části 

nákladů spojených s provozem dětského 

dopravního hřiště a pořádání dopravně 

výchovných akcí pro děti

70.000 Kč
 Hasičskému záchrannému sboru Olo-

mouckého kraje,  na vybavení jednotky 

(pořízení automatického defi brilátoru) 

200.000 Kč
 Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov 

70.000 Kč
 Volejbalovému klubu PVK Prostějov o. s.

600.000 Kč
 Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice 

100.000 Kč
 Aeroklubu Josefa Františka Prostějov 

60.000 Kč
 Českému horolezeckému svazu, 

Horolezeckému oddílu ADRENALIN 

Prostějov 

110.000 Kč
 Sportovnímu klubu plavání Taurus 

Prostějov 

100.000 Kč 
DELTAKLUBU Stichovice 

180.000 Kč
 KRASO-bruslení Prostějov

100.000 Kč
 Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1

150.000 Kč
 Sportu a vědě, Za Kosteleckou ul. 51, 

Prostějov

150.000 Kč
 Sportovnímu klubu Prostě-

jov, oddílu orientačního běhu

100.000 Kč
Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov

100.000 Kč
 Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, 

Skálovo nám. 4

800.000 Kč
 Tělovýchovné jednotě Pozemstav 

Prostějov

200.000 Kč
 Svazu vodáků ČR, Klubu 109 Pros-

tějov

100.000 Kč
 Tělovýchovné jednotě Sokol Čecho-

vice

300.000 Kč
 1. SK PROSTĚJOV, o. s., Sportovní 1

200.000 Kč
 Tělocvičné jednotě SOKOL II Pros-

tějov

200.000 Kč
 Atletickému klubu Prostějov

60.000 Kč
 ČMFS - Okresnímu fotbalovému sva-

zu Prostějov

800.000 Kč
 Tělovýchovné jednotě OP Prostějov

90.000,- Kč
 Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., 

- na Prostějovskou zlatou jehlu – 

90.000,- Kč
 Střední průmyslové škole oděvní Pro-

stějov - na Doteky módy

100.000 Kč
 Jiřímu Andrýskovi, - na uspořádání 

výstav a jejich propagaci v Galerii Metro 

70 v Prostějově

100.000 Kč
 Sdružení Podané ruce, o. s., 

200.000 Kč
 Občanskému sdružení na pomoc 

zdravotně postiženým LIPKA, 

240.000 Kč
 Zdravotnické záchranné službě 

Olomouckého kraje, - na pořízení 

zdravotnického přístroje - OXYLO-

GU 2000 pro výjezdové stanoviště 

Prostějov

- jedná se o nenávratnou veřejnou 

fi nanční podporu

150.000 Kč
 Písničkou ke slunci, - na úhradu 

části nákladů spojených s pořádáním 

13. Mezinárodního hudebního festi-

valu pro děti a mládež se zdravotním 

postižením 

300.000 Kč
 Občanskému sdružení Mateřské 

centrum Prostějov, - provoz Mateřského 

centra Cipísek 

80.000 Kč
 Českému tenisovému svazu vozíč-

kářů, - mezinárodní turnaj v tenise na 

vozíku Wheelchair Czech Open 2008 

100.000 Kč
 Sociálním službám Prostějov, 

příspěvkové organizaci, - na pokrytí 

provozních nákladů organizace sou-

visejících se zajištěním pečovatelské 

služby 

Granty 2008
150.000 Kč

 Gymnáziu Jiřího Wolkera, - na stu-

dentské divadlo POINT

100.000 Kč
doc. PhDr. Karlu Taberymu, Ph. D., 

- na knižní medailonek prostějovské 

osobnosti „Akademický malíř a grafi k 

Václav Ševčík“

80.000 Kč
 Vlastimilu Vrubelovi, - na knižní me-

dailonek prostějovské osobnosti „To byl 

Alfons Jindra“

180.000 Kč
 ADNOC EUROPE TRADING s. r. 

o., - na videodokument „Prostějovská 

architektura přelomu století“

100.000 Kč
 Th eodoru Mojžíšovi - VIDEO THEO, 

- na videodokument „102. průzkumný 

prapor Prostějov a jeho bojové mise“

20.000 Kč
 Mgr. Pavlu Mošovi, - na multimediál-

ní DVD  „Dokumentace tradiční lidové 

kultury a slovesnosti na Prostějovsku“

70.000 Kč
 DUZE - Kulturnímu klubu u hradeb, 

- na uskutečnění projektu „Prostějovské 

kulturní léto“ 

Rada města Prostějova po projed-

nání ukládá Ing. Miroslavu Greplovi, 

vedoucímu odboru správy majetku 

města, zadat zakázku na zpracování 

znaleckých posudků na ocenění by-

tových domů určených k prodeji dle 

Pravidel prodeje bytových domů z 

vlastnictví města Prostějova formou 

výzvy nejméně 5 uchazečům k podání 

nabídky dle Směrnice č. 9/2006, schva-

luje, aby následnou realizaci prodeje 

bytových domů dle schválených Pravi-

del prodeje bytových domů z vlastnic-

tví města Prostějova zajišťovala společ-

nost Domovní správa Prostějov, s.r.o., 

se sídlem Prostějov (více na str. 6)

Rada města Prostějova po pro-

jednání neschvaluje realizaci pís-

koviště s oplocením za objektem 

hotelové ubytovny Kostelecká ul. 

17, Prostějov, ukládá Mgr. Aloisi 

Mačákovi, místostarostovi města, 

aby ve spolupráci s Mgr. Jarosla-

vem Svozilem, vedoucím odboru 

sociálních věcí a Ing. Vladimírem 

Průšou, ředitelem Domovní správy 

Prostějov, s. r. o., předložil Radě 

města Prostějova do 31. 8. 2008 

návrh nemovitostí vhodných pro 

sociální účely jako náhradu za ob-

jekt hotelové ubytovny Kostelecká 

17 (více na str. 11)

Rada města Prostějova přijala dne 
20. 5. 2008 mimo jiné následující usnesení:

Důležité informace předcestou do zahraničí
Počínaje dnem 25. dubna 2008 se přestaly  vydávat pasy pro děti do pěti let, za jejichž 

vydání zaplatil žadatel poplatek 50,-- Kč. V současné době jsou pro děti do 15ti let vy-

dávány pasy s biometrickými údaji (vydání do 30 dnů) za poplatek 100,-- Kč s dobou 

platnosti pět let. Vydání cestovního pasu v kratší lhůtě (tzv. rychlovky) bez biometric-

kých údajů pro děti do 15ti let přijde na 1000,-- Kč, platnost tohoto dokladu je půl roku. 

Správní poplatky se platí v hotovosti.

Dále je od 1. března 2008 možné zapsat dítě mladší 10ti let do cestovního dokladu 

rodiče. Tento zápis stojí 50,-- Kč. Poplatky jsou stanoveny zákonem, městský úřad je 

žádným způsobem neovlivňuje.
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Vláda České republi-
ky v nedávných dnech 
rozhodla, že se Národní 
dům v Prostějově stane 
národní kulturní památ-
kou. Je to do určité míry 
završení oslav stého 
výročí dokončení této 
významné stavby, které 
jsme si připomínali v 
průběhu loňského roku, 
ale také výzva, aby-
chom jí i nadále věnova-
li velkou pozornost.

Pokusme se alespoň na chvíli zavzpo-

mínat na několik let, které tomuto dů-

ležitému předělu v historii Národního 

domu předcházely. V uplynulých desíti, 

snad dvanácti letech naše město věno-

valo opravám a obnově jak spolkové, tak  

divadelní části Národního domu desítky 

milionů korun. Podařilo se postupně 

oživit restaurační i společenskou činnost 

(díky Obecně prospěšné společnosti Ná-

rodní dům) a po celou dobu rekonstruk-

ce dobře fungovalo také městské divadlo. 

Připomenout si, co všechno se změnilo k 

lepšímu, by znamenalo velký výčet faktů, 

a tak alespoň heslovitě vzpomeňme ně-

které významné akce: oprava zahradní

restaurace, kavárny, samotné restaurace, 

divadelního sálu, technického zázemí…, 

bylo by toho mnoho.

Každý, kdo si v té době Národního 

domu alespoň trochu všímal, musel s 

uznáním a s povděkem registrovat všech-

ny, kteří přiložili ruce k dílu, a výsledkem 

jejichž práce byla ta krása, kterou se 

Národní dům zaskvěl, a kterou někdy 

už považujeme takřka za samozřejmost. 

Věřme, že všichni, kdo se před více než 

sto lety zasloužili o vznik této stavby, by 

s uznáním pohlédli na práci současných 

architektů, techniků, stavařů, řemeslníků 

a mnoha dalších, bez jejichž invence, 

dovedností a znalostí by nebyl Národní 

dům v Prostějově tím, čím je a věřme, že i 

nadále bude – krásnou nevšední stavbou, 

která proslavila naše město.

Miroslav Pišťák, 

       místostarosta města Prostějova 

Secesní Národní dům se stal 
národní kulturní památkou 

k k h d d d k l k kd

Každý, kdo si v té době Národního domu 
alespoň trochu všímal, musel s uznáním 

a s povděkem registrovat všechny, 
kteří přiložili ruce k dílu.

 Miroslav Pišťák, místostarosta města ‘
‚

V úterý 27. května udělilo město Pros-

tějov v obřadní síni prostějovské radnice už 

potřetí Ceny města významným osobnos-

tem. Skleněný krystal z dílny skláře Jankuje 

letos obdrželi:

PhDr. Marcella Dostálová, autorka 

sedmi pohádkových a básnických sbírek, 

jejichž význam přesáhl region Prostějo-

va, autorka pohádkových knih pro děti 

a mládež a sbírek pro dospělé, která 

spolupracuje také se zdravotně znevý-

hodněnými dětmi.

Helena Bajgarová, za přínos k výchově 

mládeže, účast osobní i jejích žáků a studen-

tů na recitačních a literárních soutěžích, kde 

úspěš-

n ě 

reprezentovali školu, dlouholetá předsed-

kyně a kronikářka ženského pěveckého 

sboru Vlastimila.

Karel Hejdušek in memoriam, za záslu-

hu o kulturní život v Prostějově, dlouholetý 

sbormistr Orlice a Vlastimily.

JUDr. Ladislav Vavrouch, za přínos v 

boji za demokracii a proti komunismu, 

dlouholetý politický vězeň.

PhDr. Miroslav Černošek, za propa-

gaci města Prostějova v oblasti kultury a 

sportu.

V příštích vydáních Radničních listů 

Vám budeme přinášet rozhovory, případ-

ně medailonky jednotlivých osobností.

Ceny města Připomenuli jsme si 63. výročí 
ukončení druhé světové války

Položením kytic a věnců k soše T.G.Masaryka si představitelé města Prostějo-

va, zástupci společenských organizací i veřejnost připomenuli 63. výročí konce 

zatím nejstrašnějšího konfl iktu v dějinách lidstva. „Chtěl bych při této příle-

žitosti připomenout, že řada míst na světě je stále dějištěm bojů, přestřelek, 

teroristických útoků, dokonce i 

válek. Naši prostějovští profesi-

onálové ze speciálních jednotek 

právě v takových oblastech na-

sazují své životy. Měli bychom 

si uvědomit, že, ač jsou mnohá 

bojová místa relativně vzdále-

na od naší země, vojáci české 

armády zde působí i kvůli naší 

bezpečnosti a naší svobodě,“  

uvedl na pietním aktu starosta 

Jan Tesař.
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Rada města Prostějova rozhodla na 

svém zasedání 20. května 2008 o způsobu 

prodeje 49 domů s 512 byty. Domy bude 

prodávat Domovní správa.

„Prvním krokem nyní bude zpracování 

znaleckých posudků na bytové domy. 

Na jejich základě obdrží nájemníci pro-

dávaných domů nabídku. Pak už budou 

následovat konkrétní jednání. Protože se 

podle schválených pravidel budou pro-

dávat bytové domy včetně zastavěného 

pozemku, pozemků funkčně souvisejí-

cích a příslušenství, nikoli jednotlivé byty, 

bylo by vhodné, aby nájemníci založili 

právnickou osobu. Například sdružení 

nájemníků, družstvo apod. a tato instituce 

by následně nabízený majetek odkoupila. 

Nájemci se závazně vyjádří k obdržené 

nabídce prodeje nejpozději do 60 dnů ode 

dne jejího doručení. Bude-li kupujícím 

právnická osoba, musí nájemci do 120 

dnů ode dne doručení nabídky zaregistro-

vat právnickou osobu, doložit originál vý-

pisu z obchodního rejstříku, nebo stanov 

s vyznačeným dnem registrace občanské-

ho sdružení spolu s listinou dokládající 

určení orgánů a funkcionářů 

(osob) oprávněných jednat 

jménem sdružení, popř. jejich úředně 

ověřené kopie a doložit, že bylo všem 

zbývajícím nájemcům nabídnuto členství 

či společnictví v této právnické osobě. Na 

vyzvání budou nájemníci povinni předlo-

žit i další nezbytné podklady. Nyní jsem 

přesně citoval z Pravidel prodeje bytových 

domů, které jsou mimochodem zveřejně-

ny kompletně na webových stránkách 

města, případně je obdrží zájemci na 

městském úřadu. Co se týče ceny, jak 

už jsem zmínil, půjde o cenu obvyklou, 

stanovenou znalcem v souladu s platnou 

legislativou. Náklady spojené s prodejem 

hradí kupující s výjimkou úhrady daně z 

převodu nemovitosti a případné odměny 

zprostředkovateli prodeje.

Pravidla připravoval zhruba dva roky 

odbor správy majetku města, snažili jsme 

se, aby byl způsob prodeje maximálně 

vstřícný stávajícím nájemníkům těchto 

domů tak, aby právě oni byli kupujícími,“ 

vysvětlil místostarosta města Prostějova 

Vlastimil Uchytil. 

Pro velké množství dotazů, které se v 

souvislosti prodeji bytových domů objevily, 

přinášíme ještě jednou kompletní seznam 

všech prodávaných domů.

Pravidla připravoval zhruba dva 
roky odbor  správy majetku města, 

snažili jsme se, aby byl způsob prodeje 
maximálně vstřícný stávajícím nájemníkům. 

Mgr. Vlastimil Uchytil, místostarosta města ‘
‚

Seznam bytových dom  ur ených k prodeji

po et.ev. .p.RokAdresa nemovitosti

bytpostavení

2141631993Belgická  2

2141641993Belgická 4

245720661924Husovo nám. 56

215520341930Husovo nám.83 

75620351930Husovo nám.85

75720331930Husovo nám.87

746416251911Husserla 16

153223343,33441959Jihoslovanská 7,9 

177020321930Joštovo nám.4

67526031920Kollárova 5

77626041930Kollárova 7

8419571904K ížkovského 16

1189581893K ížkovského 18

181013213,32121954Okružní 89,91,93 

441021447-91978Okružní 125,127,129,131

310313671974Okružní 183

64338371920Plumlovská 43

44353071907Pod Kosí em 41

54023181913Pražská 5

95042441875P ikrylovo nám. 2

74382511897Rejskova 9

84328521920Rostislavova 2, Plumlovská 33

1044123251910Rozhonova 2

1010623321911Rozhonova 12

51256731942Ruská 16

613433191958Sladkovského 26

614025461928Slovenská 12

814326191938Spojenc  4

914433671961Spojenc  5

814525971972Spojenc  21

2543002001Studentská 8

2543012001Studentská 10

814616961941Studentská 17

1614924751924Svatoplukova 39

1215024761924Svatoplukova 41

1615124771924Svatoplukova 43

659723901900Svatoplukova 74 

515423881900Svatoplukova 78

680129091940Šafa íkova 47 

718233451959Trávnická 1

762624681933T ebízského 8

632615761890Tylova 2

848521781901Újezd 5

548729811955Vápenice 5

548829551909Vápenice 23

101949811947Vodní 3

94919621810Vodní 26

141968981921Vodní 28

6871551950Západní 69 

512CELKEM

Seznam bytových domů určených k prodeji

Bytové domy bude prodávat Bytové domy bude prodávat 
Domovní správa Domovní správa 

Informace

Kontakt na 
Domovní správu

KŘÍŽKOVSKÉHO 7, 
PROSTĚJOV, TEL.: 582 301 733
WWW.DSP-PV.CZ
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Na aktuální téma: Pronájem městských 
bytů na opravu vlastním nákladem

Rada města Prostějova vyhlásila 

dne 6. května 2008 záměr pronájmu 

městských bytů na opravu vlastním 

nákladem nájemce. O bližší informace 

jsme požádali místostarostu Mgr. Aloise 

Mačáka, který je předsedou dozorčí rady 

Domovní správy Prostějov.

Podmínky pro přidělení těchto bytů 

stanoví „Pravidla pro hospodaření s měst-

skými byty“. Jde o dalších deset městských 

bytů, které vyžadují větší opravy, případně 

na bytu ještě vázne dluh po předchozím 

nájemci. O tuto formu pronájmu je ze 

strany občanů velký zájem, na takovýto 

byt se nám hlásí více zájemců, podle toho, 

v jakém technickém stavu byt je nebo v 

jaké leží lokalitě. Jde o další možnost ze 

strany města, jak občanům za přijatelných 

podmínek nabídnout bydlení. Samotná 

realizace probíhá tak, že Domovní správa 

vytipuje městské byty vhodné k pronájmu, 

vyčíslí předpokládané náklady a případný 

dluh, který na bytě vázne, po předchozím 

nájemníkovi. Následně je seznam před-

ložen bytové komisi a ta jej postoupí ke 

schválení Radě města Prostějova. Usne-

sení rady je vyvěšeno na úřední desce i s 

termíny fyzické prohlídky bytů. Po absol-

vování prohlídky podají zájemci žádost o 

pronájem a poté jsou sestaveny pořadníky 

na jednotlivé byty. Uchazečem o pronájem 

může být občan města Prostějova, který 

splní podmínky z výše citovaných pravi-

del. Bližší informace o technickém stavu 

bytů sdělí zaměstnanci Domovní správy 

Prostějov, s.r.o., Křížkovského 7, telefon 

582 301 733.

Seznam městských bytů na opravu 

vlastním nákladem nájemce

Jde o další možnost ze strany města, 
jak občanům za přijatelných podmínek 

nabídnout bydlení. 
Mgr. Alois Mačák, místostarosta města 

‚
‘

V pondělí 12. května 2008 byla v za-

sedací místnosti starosty města pode-

psána smlouva mezi městem Prostějov 

a společností Czech Radar na pronájem 

dalších dvaceti radarů. Rozšíření počtu 

radarů se uskuteční v rámci projektu 

Bezpečná města.

„Tato zařízení postupně rozmístíme do 

rizikových lokalit. Jde o místa s hustou 

dopravou, kde hrozí nebezpečí například 

překračování povolené rychlosti nebo 

průjezdu na červenou. V první fázi půjde 

o instalaci desítky radarů, které budou 

monitorovat dopravu jak v centru města, 

tak v okrajových částech. Víme, že vnitř-

ní okruh je místem, kudy denně projdou 

tisíce občanů a projedou tisíce vozidel. 

Jde tedy zejména o jejich bezpečnost. Ať 

bude měřících zařízení umístěno v ulicích 

města jakékoli množství, řidiči dodržují-

cí dopravní předpisy se nemají čeho obá-

vat. Nejvíce odpůrců očekáváme z řad 

těch motoristů, kteří dopravní předpisy 

n e r e -

s p e k -

tují,“ vysvětlil místostarosta Vlastimil 

Uchytil. 

Deset nových měřících zařízení by 

se v ulicích Prostějova mohlo objevit 

už do dvou měsíců. „Čekali jsme na 

podpis smlouvy, nyní se pustíme do 

stavebního řízení. Věříme, že nové ra-

dary přinesou takový efekt ve zklidně-

ní dopravy, jako zařízení na Přikrylově 

náměstí. Během prvních tří měsíců po 

uvedení do provozu 

došlo tehdy k 80ti 

procentnímu poklesu 

dopravních přestupků, 

což je vynikající vý-

sledek,“ doplnil Milan 

Bendář, ředitel společ-

nosti Czech Radar. 

Měřící zařízení, která 

v Prostějově budou fun-

govat, jsou v naprostém 

souladu s platnou legis-

lativou České republiky. 

„Zařízení kompletně 

provozuje městská po-

licie, veškerá data o spáchaných přestup-

cích jdou následně na odbor občanských 

záležitostí, který tento přestupek zpracu-

je. Kromě pověřených osob městského 

úřadu tedy nemá k údajům přístup žádná 

další osoba. Není proto ani v nejmenším 

možné srovnávat provoz těchto zařízení 

s jinými, která provozují například sou-

kromé fi rmy,“ zdůraznil místostarosta 

Uchytil.                  -jg-

Smlouva na pronájem dalších 
radarů podepsána

Kotelna  Termín

Hloučela K1 /Slavíčka/ 9.6. - 13.6.

Hloučela K3 /Zrzavého/ 16.6. - 20.6.

Anglická   23.6. - 27.6.

Beneše  30.6. -   4.7.

Krasice    7.7. - 11.7.

Harmonogram 
odstavení tepelných 

zdrojů DSP, s.r.o. 
v roce 2008

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

Provozní doba

Po - Čt   8.00 - 17.00
Pá            8.00 - 16.00

Telefon

582 329 722 - 3

Aktuálně Informace

Dům velikost plocha bytu 

 

Šárka č. 9 1 + 1 29,80 m2

J. Zrzavého č. 3975 1 + 1 29,35 m2

M. Pujmanové č. 10 1 + 0 29,84 m2

M. Pujmanové č. 10 1 + 0 29,84 m2

Šárka č. 9 2 + 1 40,00 m2

M. Pujmanové č. 10 1 + 0 29,84 m2

M. Pujmanové č. 10 1 + 0 29,84 m2

Wolkerova č. 4 1 + 1 60,73 m2

U Spořitelny č. 5 2 + 1  64,27 m2

Šárka č. 11 1 + 1 29,30 m2

30. května 200830. května 2008 77



Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

‘
Atrakce jsou vybaveny bezpečnostními 

prvky, aby se maximálně zamezilo 
případným úrazům 

Ing. Pavel Drmola, místostarosta města 

‚
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Společnost EDUKOL zpra-
covala pro Městský úřad v 
Prostějově v rámci projektu 
„Implementace systému 
kvality řízení v podmínkách 
místních úřadů v Olo-
mouckém kraji“ hodnocení 
spokojenosti občanů a 
klientů s prací úřadu. Šetře-
ní probíhalo ve spolupráci s 
odborníky z Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, kteří 
porovnávali celkem dva-
náct úřadu Olomouckého a 

Moravskoslezského 
kraje.

Konkrétně v Prostějově uskutečnili 

tazatelé během tří dní celkem 911 roz-

hovorů s návštěvníky úřadu.  Výzkum 

navazoval na předchozí šetření spo-

kojenosti.  „Toto šetření však přineslo 

několik inovací. Tentokrát byla posílena 

snaha zachytit vlastní zkušenosti ob-

čanů s úřadem, protože právě vlastní 

zkušenosti představují ty nejzásadnější 

faktory ovlivňující výslednou spokoje-

nost či nespokojenost klientů s úřadem. 

Tyto informace nám pak naznačí cestu 

ke konkrétním změnám, které povedou 

ke zvýšení spokojenosti s poskytovanými 

službami,“ vysvětlil tajemník prostějov-

ského městského úřadu Lubomír Baláš. 

Další novinkou byla volba standardizo-

vaného rozhovoru s návštěvníky úřadu 

namísto tradiční distribuce dotazníků. 

„Třetí odlišností bylo rozdělení rozhovo-

ru na dvě části. První část obsahovala zá-

kladní informace týkající se navštíveného 

odboru, typu projednávané záležitosti, 

dotaz na předchozí kontakty s úřadem; 

tato část probíhala při příchodu na úřad. 

Otázky zkoumající vlastní zkušenost 

klienta a hodnocení práce navštíveného 

odboru byly poté soustředěny do druhé 

části, která se uskutečnila při odchodu 

klienta z úřadu,“ dodal Baláš.

A jak tedy dopadl v konečném hod-

nocení prostějovský Městský úřad? 61 

procent respondentů udělilo podle škol-

ské stupnice známku „jedna“, 27 procent 

známku „dvě“ a 12 procent horší stupně. 

„Mezi úřady srovnatelné velikosti je naše 

hodnocení velmi dobré. To je pro nás 

velkou motivací pokračovat ve zkva-

litňování přístupu k občanovi ve všech 

faktorech, které můžeme ovlivnit,“ uza-

vřel tajemník městského úřadu Lubomír 

Baláš.

OBČANÉ ZNÁMKOVALI MĚSTSKÝ ÚŘAD

„Rozhodli jsme se otevřít tak brzy 

na základě zkušeností z předchozího 

období. Návštěvníci jsou většinou natě-

šeni na první koupání pod širým nebem. 

Naopak jsme měli negativní zkušenost s 

protahováním provozu přes měsíc září,“ 

uvedl na vysvětlenou místostarosta Pavel 

Drmola. 

Město Prostějov využilo letošní zimy k 

rozšíření nabídky atrakcí v aquaparku, tak-

že se návštěvníci mají na co těšit. „Vlastně 

jsme letoškem dokončili projekt tak, jak 

byl navržen v samotném úvodu, když se 

aquapark projektoval. Navíc jsme vyhověli 

některým připomínkám návštěvníků, kteří 

si přáli různé věci upravit či rozšířit. Od 16. 

května tedy mají hosté nově k dispozici 

bazén s vlnovým míčem, který je schopen 

vytvořit až metrové vlny. Dále tu přibyl 

sedmdesátimetrový tobogan s novým 

dojezdovým bazénem a také nová prudká 

skluzavka kamikadze. Vše je samozřejmě 

vybaveno i bezpečnostními prvky, aby 

bylo maximálně zamezeno případným 

úrazům,“ dodal Pavel Drmola.

Základní vstupné pro dospělé na celý 

den činí 80 korun, mládež do 18 let a 

důchodci na 65 let zaplatí 50 korun a děti 

do šesti let 20 korun. Z podnětu občanů se 

nově zavádějí i půldenní vstupenky.

Prostějovský aquapark zažije ještě jednu 

změnu. Na uměle vytvořeném kopečku 

uprostřed koupaliště byla zrušena nudis-

tická pláž, která bude nadále využita jako 

písečná, slunící plocha. 

„Během dvou let provozu se ukázalo, 

že Prostějované o ni neprojevovali téměř 

žádný zájem,“ konstatoval místostarosta 

Pavel Drmola.  

V nejbližších dnech bude zřízena info-

linka sloužící k informovanosti občanů, 

zda je koupaliště vzhledem k aktuálnímu 

počasí v provozu či nikoli. Číslo linky bude 

zveřejněno v tisku a na webových strán-

kách Domovní správy – www.dsp-pv.cz a 

města www.prostejov.eu .             -mik- -jg-

Sezóna v Aquaparku odstartovala!

Jednou z novinek v aquaparku  je vlnový míč, který je schopen vytvořit až metrové vlny.  Foto: Jana Gáborová 

V pátek 16. května ve 
12:00 odstartovala letoš-
ní sezóna v Městském 
oddechovém a sportov-
ním centru – v Aquapar-
ku Koupelky.

Tajemník městského úřadu v Prostějově Ing. Lubomír Baláš.
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Starosta města Prostějova Jan Tesař společně 

s ředitelem městské policie Janem Nagym a 

vedoucí kanceláře Jaroslavou Tatarkovičovou 

rozdali v úterý 29. dubna dětem prostějovských 

mateřských škol 46 refl exních vestiček. 

„Tentokrát jsme kromě dětí podělili vestičkami 

i paní učitelky. Věříme, že je děti a kantoři ocení 

zejména při hromadných vycházkách městem a 

při přecházení silnic,“uvedl Jan Tesař. 

 Předškolákům však udělaly radost ještě i 

další drobnosti. „Přivezli jsme do školek také 

pexesa, omalovánky a refl exní nálepky. Myslím, 

že dárečky se dětem líbily,“ doplnila Jaroslava 

Tatarkovičová.

 Refl exní vestičky v  hodnotě zhruba 15 tisíc 

korun  putovaly na mateřské školy Čechovice, 

Mánesova, Husova, Fanderlíkova, Al. Krále a 

Moravská.

Další děti „nafasovaly“ reflexní vestičky

Informační středisko 
prevence kriminality 
Městské policie od 
počátku roku 2007 sídlí 
v ulici Havlíčkova 
v budově služebny 
Městské policie. Kance-
lář je umístěna v prvním 
patře a pro veřejnost je 
otevřeno v pondělí od 
8.30 do 17.00 hodin.  
V tento sem dochá-
zí také tisková mluvčí 
Policie ČR.  Lidé mohou 
středisko navštívit 
i mimo danou dobu, 
ale není zde záruka 
přítomnosti pracovníků. 

Od počátku roku 2007 zavítalo na 

informační středisko městské policie 146 

občanů se žádostí o nejrůznější informa-

ce z oblasti dopravy, kriminality, práce 

policie  apod. 

Hlavní činností Sk.prevence je pořá-

dání besed na prostějovských základních 

š k o -

l á c h . 

Dle daného harmonogramu probíhaly 

přednášky v 1., 3., 5.,6.  a 9.ročnících. Té-

mata a obsah je samozřejmě uzpůsoben 

věku dětí. Jedná se zejména o dopravní 

předpisy, právní vědomí a osobní bez-

pečnost. Celkem proběhlo 123 besed pro 

1719 žáků.

Na požádání ze strany škol Sk.preven-

ce provedla besedy i mimo daný harmo-

nogram, celkem 49 setkání  pro 1347 

dětí. Obsah  přednášky byl vždy předem 

odsouhlasen zástupcem školy. 

Poprvé byly besedy zorganizovány i 

pro žáky 1. a 2. tříd se zaměřením na bez-

pečné chování 

při kontaktu se 

psem. Podnět 

vzešel z Projek-

tu Zdravé měs-

to a přednáška  

byla rozdělena 

na dvě části. V 

úvodu strážníci 

vysvětlili, jak 

se zachovat 

při setkání se 

zvířetem a po 

té následovala 

ukázka z vý-

cviku služebního psa, kterou předvádí 

psovodi  Policie ČR. 

Během roku Sk.prevence navštívila na 

požádání i družiny při základních ško-

lách. Na programu bylo nejprve opako-

vání zásad bezpečného chování. Potom 

byl dětem ponechán prostor na dotazy. 

Následovalo měření jejich fyzických sil. 

Zavítali jsme i do mateřských školek. 

Setkání byla zaměřená na osobní bezpeč-

nost, jízdu na kole a přecházení silnice.  

Samozřejmě nezapomínáme ani ostat-

ní veřejnost. Účastníkům na nejrůzněj-

ších  schůzkách  byla přiblížena situace 

ohledně veřejného pořádku v našem 

městě. Proběhlo seznámení s nejčastěj-

šími přestupky, se kterými se strážníci 

potýkají. Dále jsme promítali videou-

kázku z MP Praha o osobní bezpečnosti.  

Závěrem byly všem přítomným  rozdány 

refl exní samolepky na jízdní kola, se-

znam ulic okrskářů a samolepky na dveře 

/nechceme od podomních prodejců nic 

nakupovat/.

S dalších setkání se lze zmínit např. o 

přednášce pro zaměstnance fy.TORAY 

se zaměřením  na změny v zákoně o 

provozu na pozemních komunikacích, 

které proběhly koncem srpna, nebo o již 

tradičním setkání neslyšících a nedoslý-

chavých občanů.

 Jana Adámková,

 skupina prevence 

 městské policie

Výběr z činnosti skupiny prevence Městské police Prostějov
za rok 2007 – první část

Ilustrační fota: Den bez aut

 Foto: Archiv
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Ke dni 30. 6. 2008 musí mít podle platné 

obecně závazné vyhlášky každá fyzická 

osoba s trvalým pobytem ve městě Prostě-

jově zaplacen místní poplatek za odpady ve 

výši 492,-- Kč.

Tento poplatek lze hradit :

a) hotově na pokladně Městského úřadu 

v Prostějově

Pokladna - budova radnice nám. 
T.G.Masaryka, přízemí, dveře č.1

Pondělí 8:00-17:00

Úterý 8:00-15:00

Středa 8:00-17:00

Čtvrtek 8:00-15:00

Pátek 8:00-12:00

b) bezhotovostně na příjmový účet Města 

Prostějova č. 19-1505517309/0800, variabilní       

symbol má každý poplatník jedinečný, proto 

pokud chcete tento poplatek uhradit tímto 

způsobem a neznáte variabilní symbol, na 

požádání Vám jej ochotně sdělí zaměstnanci 

odd. poplatků a plateb fi nančního odboru  

c)   poštovní poukázkou

d)   prostřednictvím SIPA – tento způsob 

úhrady bylo možno zadat nebo změnit pouze 

do poloviny měsíce května 2008, po tomto 

termínu budou nové případy zpracovány až 

pro rok 2009

Kdo je osvobozen 
od poplatku:

(1) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické 

osoby s trvalým pobytem na území města 

Prostějova, pobývající nepřetržitě nejméně 

6 měsíců mimo území České republiky za 

předpokladu, že 

a)  vznik nároku na osvobození oznámí 

správci poplatku písemně formou čestného 

prohlášení do konce měsíce ledna následu-

jícího po roce, za který může být poplatek 

zaplacen, 

b)  v případě pobytu mimo území České 

republiky delšího než 1 rok, vždy do konce 

měsíce ledna následujícího po roce, za který 

může být poplatek zaplacen prokáže, že dů-

vod osvobození trvá. 

 (2) Od poplatku jsou dále osvobozeny 

fyzické osoby s trvalým pobytem na území 

města Prostějova po dobu umístění v zaříze-

ních sociální péče a to:

a) v Domově důchodců, Nerudova 70, 

Prostějov,

b) v Centru sociálních služeb Prostějov, 

příspěvkové organizaci, Lidická 86 a Marti-

nákova 9, Prostějov

(3) Od placení poplatku jsou osvobozeny 

fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo 

spoluvlastníky stavby určené k individuální 

rekreaci, pokud se tato stavba nachází na 

území města Prostějova, a  současně jsou  po-

platníky s trvalým pobytem na území města 

Prostějova.

 (4) Od poplatku nebo jeho poměrné části  

jsou osvobozeny nezletilé fyzické osoby, které 

jsou třetím a dalším dítětem žijícím v do-

mácnosti alespoň s jednou zletilou fyzickou 

osobou, které v příslušném kalendářním roce 

vznikne povinnost poplatek zaplatit. Osvo-

bození od poplatku nebo jeho poměrné části 

se uvedeným nezletilým fyzickým osobám 

poskytne poprvé v kalendářním roce,  kdy 

jim vznikla povinnost platit poplatek a  napo-

sledy v  kalendářním roce, v němž dovrší 16 

let věku za předpokladu, že 

a) jeho zákonný zástupce doručí správci 

poplatku v každém roce, kdy osvobození trvá, 

nejpozději v den splatnosti poplatku nebo 

jeho poměrné části písemné čestné prohlášení 

zákonného zástupce nezletilého poplatníka na 

tiskopisu vydávaném správcem poplatku,

b) nezletilý poplatník není umístěn v ústa-

vu sociální péče nebo v náhradní rodině, 

c) jeho zákonný zástupce ani on  nejsou 

evidováni jako dlužníci města Prostějova,

d) poplatek nebyl hrazen formou sociál-

ních dávek.

(5) Od poplatku ve výši 50 % jsou osvo-

bozeny fyzické osoby s trvalým pobytem na 

území města Prostějova, které jsou studenty 

denního studia škol mimo město Prostějov 

za předpokladu, že

a) se prokáží potvrzením o zajištění ubyto-

vání v daném místě a

b) potvrzením o studiu příslušné  školy, 

 nejpozději do dne splatnosti poplatku.

Tiskopisy uvedené v odstavci 1,4 a 5  

tohoto článku obdrží poplatník u správce 

poplatku nebo na internetových stránkách 

města Prostějova.

 V souvislosti s poplatkem za komunální 

odpad znovu upozorňujeme občany, aby si 

po zaplacení tohoto poplatku vyzvedli na 

pokladně fi nančním odboru Městského 

úřadu v Prostějově samolepku, kterou umístí 

nejpozději do 30. 6. 2008 na svou popelnici či 

kontejner.  Miluše Šafandová, 

 Finanční odbor Městského úřadu 

 v Prostějově

Splatnost poplatku za komunální odpad se blíží

InformaceAktuálně Školství 
a sociální oblast
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O stručnou odpověď 
jsme požádali mís-
tostarostu Mgr. Aloise 
Mačáka, který mimo 
jiné metodicky řídí od-
bor sociálních věcí a je 
předsedou dozorčí rady 
Domovní správy Prostě-
jov, s.r.o. 

Ubytovnu hotelového typu v Kostelec-

ké ulici č. 17 provozuje Domovní správa 

Prostějov. Od října minulého roku jsme 

zavedli jednotnou strukturu provozo-

vání celého objektu a převedli všechny 

ubytovací jednotky na ubytovnu hotelo-

vého typu. Tímto opatřením, které jsem 

inicioval, se podařilo zamezit dalšímu 

růstu dluhů za ubytování a neumožňovat 

bydlení problémovým lidem. Ubytovaní 

mají bytové jednotky standardně vybave-

ny. Toto vybavení pořídilo město Prostě-

jov. K ubytovacím jednotkám nemá uby-

tovaný žádný právní vztah a nejpozději 

do konce předešlého měsíce musí uhra-

dit stanovenou cenu za ubytování, jinak 

okamžitě tento hotelový dům opustí. Při 

porušení ubytovacího řádu, který schvá-

lila Rada města Prostějova, bude ubyto-

vaný rovněž okamžitě vystěhován. Od 

ledna 2008 byla cena za ubytování upra-

vena tak, aby byly pokryty ekonomické 

náklady na tento objekt. Snahou města 

je minimalizovat 

tímto opatřením 

riziko vzniku 

negativních jevů, 

zamezit narušování veřejného pořádku a 

mezilidských vztahů, zejména s ohledem 

na spoluobčany, kteří v této lokalitě bydlí. 

Nejen já považuji tento objekt ve středu 

města za nevhodný pro sociální účely a 

z tohoto důvodu hledáme jinou vhod-

nější nemovitost. Je to racionální řešení, 

které nám umožní, aby tento objekt byl 

zrekonstruován například na dům s 

pečovatelskou službou. O tuto formu 

bydlení je totiž ze strany našich občanů 

velký zájem. Připravujeme další opatření 

ke zlepšení situace v této ubytovně, ale i v 

lokalitě, kde se nachází. 

Ptáte se na: Bydlení v hotelové ubytovně Kostelecká 17 

‘
Nejen já považuji tento objekt ve středu 

města za nevhodný pro sociální účely 
a z tohoto důvodu hledáme jinou vhodnější 

nemovitost.
  Mgr. Alois Mačák, místostarosta 

města Prostějova 

‚

3. 6. 2008 – blok č. 10 

E. Valenty, zálivka E. Valenty – parkoviště, 

Veleslavínská, sídl. E. Beneše – vnitroblok, 

sídl. E. Beneše – parkoviště, Krásná, Na 

Výsluní, Sadová, V. Nezvala, chodník od 

Sladkovského po E. Valenty

5. 6. 2008 – blok č. 24

Vodní, Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, B. 

Šmerala, B. Šmerala – parkoviště, Česká, Šli-

kova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Má-

chova, Riegrova, Brandlova, Kolářovy sady, 

Jungmannova, průchod Palacká – Vodní, 

průchod Vodní – Žeranovská

10. 6. 2008 – blok č. 23

Bulharská, Dr. Horáka – část, Dr. Horáka 

– parkoviště,  St. Manharda, Waitova, Okuž-

ní, J. Olivetského, Reisova, B. Němcové, 

Pod Záhořím, U Boží muky, Bulharská 

– vnitroblok

11. 6. 2008 – blok č. 22 

Žeranovská – vnitroblok, Krokova, 

Brněnská – obslužná, Brněnská II – parko-

viště, Brněnská – vnitroblok, Družstevní, 

Družstevní – vnitroblok, Družstevní – par-

koviště, Mozartova, Mozartova – parkoviště, 

Rumunská, Dr. Horáka – část, St. Manharda 

– část (slepá)

17. 6. 2008 – blok č. 21

 Tylova, Tylova – u kotelny, Tylova – parko-

viště, Libušinka, Libušinka – parkoviště, Tetín, 

Dobrovského od Tylové, Dobrovského – par-

koviště, Dobrovského – vnitroblok (za obcho-

dem)

19. 6. 2008 – blok č. 20

 Jezdecká, Studentská, Lidická, Okružní 

od Brněnské, Okružní – parkoviště, Peši-

nova, Balbínova, Kazín, Šárka od Jezdecké, 

Dobrovského po Tylovu

24. 6. 2008 – blok č. 19 

Dolní – obslužná, Dolní – parkoviště 1, 

Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviště 

3, Dolní – vnitroblok, Šárka po Jezdeckou, 

Šárka – vnitroblok, Dvořákova, Spitznerova, 

Puškinova, Ječmínkova

26. 6. 2008 – blok č. 18 

M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. 

Olbrachta, J. Köhlera, Hrázky, K. Světlé, 

Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, 

Prešovská, Čechůvky

1. 7. 2008 – blok č. 17 

sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviš-

tě, Kpt. J. Nálepky, Smetanova, Zátiší, Zátiší 

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

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

V. Talicha, Tovární, Tovární - parkoviště

3. 7. 2008 – blok č. 16 

Za Drahou, plocha před OP, parkoviště 

u OP, J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, 

M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové 

– vnitroblok, Z. Wintra

Jednotlivé čištěné bloky budou týden 

dopředu označeny přenosným svislým do-

pravním značením IP 25a „Zóna s doprav-

ním omezením“ s dodatkovou tabulkou s 

přesně vyznačeným datem a hodinou čiš-

tění. V případě nerespektování dopravního 

značení musí řidiči počítat se sankcemi. 

Blokové čištění města: Město Prostějov
přijímá do pracovního poměru  uchazeče na místa

strážník Městské policie Prostějov.
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro vý-

kon funkce strážníka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:

- občan České republiky

- věk nejméně 21 let

- bezúhonnost a spolehlivost

- fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:

-  úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů 

v rámci přijímacího řízení

- úplné střední vzdělání s maturitou

- řidičský průkaz minimálně skupiny B

- uživatelská znalost práce na PC

- morální předpoklady pro výkon této práce

- výhodou bydliště v Prostějově a okolí

- výhodou zbrojní průkaz

- znalost cizího jazyka výhodou

Zaměstnavatel nabízí:

- zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku

- při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání

- platové zařazení dle stávajících platových předpisů

- osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků

- rizikový příplatek

- bezplatné výstrojní náležitosti

- příspěvek na stravování

- možnost sportovního vyžití

   Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý uchazeč 

obdrží při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 

4, nebo zasláním přihlášky. Součástí přihlášky je strukturovaný životopis. 

Bližší informace lze získat na telefonním čísle 582 402 222 u zástupce ředi-

tele Libora Šebestíka.

Kontakt na Městskou policii:
tel: 582 402 222
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V červenci minulého roku jsme obyvatele 

města Prostějova informovali o rekonstrukci 

ulice Rejskova a výstavbu nové cyklistické 

stezky na východní straně ulice. V dubnu 

letošního roku byla dokončena navazující II. 

etapa rekonstrukce ulice Rejskova. Objekt cyk-

listické stezky navázal na již vybudovanou část 

v ulici Rejskově a propojuje tak ulici Vápenice 

a ulici Sladkovského k místnímu nádraží. Byla 

provedena rekonstrukce chodníků na východní 

straně Rejskovy ulice tentokrát v úseku od ulice 

Partyzánské po ulici Sladkovského. Tato úprava 

oddělila pěší provoz od cyklistické dopravy. 

Chodníky byly rekonstruovány z důvodu ne-

vyhovujícího technického stavu a součástí 

rekonstrukce bylo i prodloužení veřejného 

osvětlení v celé délce úseku. Nové osvětlení 

zvýší bezpečnost na přilehlém chodníku a cyk-

lostezce. Stavbu prováděla stejně jako I. etapu v 

roce 2007 firma TOMI-REMONT, a.s. Celková 

cena investiční akce dosáhla částky 1,5 mil. Kč.  

  Ing. Antonín Zajíček, 

  vedoucí odboru rozvoje a investic

Prostějov – město stromů  

Cyklistická stezka navázala na již vybudovanou část v Rejskově ulici.  Foto: archiv

„Obyvatelé našeho města budou mít 
možnost aktivně se zapojit do ozelenění 

města“. 
Vlastimil Uchytil,  

místostarosta města ‘

V průběhu letošního roku  a v roce příštím se město Prostějov zapojí  do celo-

státního projektu s názvem Město stromů. Jedná se o celoroční ekologicko – osvě-

tovou kampaň. Cílem projektu je podnítit  zájem veřejnosti všech věkových skupin 

o ochranu životního prostředí a prohloubit pozitivní vztah k přírodě, symbolizova-

ným  stromy, a tím zvýšit zájem občanů o životní prostředí města, ve kterém žijí.

Ekologicko-osvětový projekt je  iniciován místostarostou Mgr.Vlastimilem 

Uchytilem. 

„V rámci celoroční kampaně budeme realizovat dílčí projekty motivující širokou 

veřejnost, aby se aktivně zapojila do ochrany přírody. Projekty zároveň povedou ke 

zkvalitňování životního prostředí. Připraveny budou soutěže, přednášky, ankety, 

výlety, výsadba stromů i pracovní akce, většina ve spolupráci s ochránci přírody. 

Obyvatelé našeho města tak budou mít možnost zúčastnit se besed s ekologickou 

tematikou, různých výstav a  aktivně se zapojit do ozelenění města,“ vysvětlil smysl 

projektu místostarosta Uchytil. 

O jednotlivých akcích bude veřejnost informována formou letáčků a pozvánek a 

také prostřednictvím webových stránek města, tisku a kabelové televize.   -jg-

Občané města Prostějova se počátkem 

roku 2008 dočkali ukončení rekonstruk-

ce komunikace, chodníků a veřejného 

osvětlení ulice Mánesova. 

Ulice Mánesova  lemuje severní část 

městského parku Kolářovy sady a pro-

pojuje ulici Máchovu, Rostislavovu a 

Šlikovu.  Nová komunikace opatřená 

asfaltovým povrchem má šířku 5,5 m a 

délku      285 m. Rekonstruovaný chod-

ník umístěný na severní straně ulice 

Mánesova je opatřen zámkovou dlažbou. 

Podél severní strany vozovky jsou dále 

vybudována zámkově dlážděná podélná 

stání o rozměrech  5,5 m x 2 m. Práce 

na rekonstrukci této komunikace byly 

zahájeny ve třetím čtvrtletí roku 2007 a 

dokončeny v prvním čtvrtletí roku 2008. 

Následně v průběhu jarních měsíců 

proběhnou               v předmětné ulici 

poslední vegetační úpravy, čímž dojde 

ke kompletnímu dokončení celé inves-

tiční akce.  Celkové náklady na realizaci 

uvedené investiční akce byly kalkulovány 

na cca 8,4 mil. Kč, z toho 7 mil. Kč ob-

drželo město Prostějov dotaci z kapitoly 

všeobecné pokladní správy  Ministerstva   

fi nancí ČR. 

Mánesova ulice v novém kabátě

Nová cyklostezka Nová cyklostezka v Rejskově uliciv Rejskově ulici

OBÈANÉ  POZOR !                              HASIÈI VARUJÍ !
 Nezakládejte ohnì v pøírodì, na skládkách a 

nevypalujte trávu.

 Oheò založený v pøírodním prostøedí se mùže snadno vymknout kontrole a 
zpùsobit požár. Zejména požáry v lesích mohou mít nedozírné dùsledky jak po 
stránce materiální, tak pøedevším na životì a zdraví nás všech. Velkým nešvarem se 
také každoroènì v jarním období stává vypalování trávy, které již zapøíèinilo 
hlavnì u starších obèanù nejedno zranìní, èi dokonce ztráty lidských životù.

 Nejvìtší nebezpeèí hrozí zvláštì v letních mìsících, dobì zvýšeného nebezpeèí 
vzniku požáru, kdy je pùda i vegetace (tráva, keøe, stromy,…) suchá a snadno šíøí 
požár.

Proto Vám radíme

Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdìlávání ohòù v období zvýšeného nebezpeèí vzniku požáru.
2. V lesích je celoroènì zakázáno kouøit, rozdìlávat  nebo udržovat otevøené ohnì a 

táboøit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovnìž zakázáno rozdìlávat nebo udržovat otevøené ohnì do vzdálenosti 50 m 

od okraje lesa.
4. Jste-li svìdkem vzniku nìjaké mimoøádné události napø. požáru v lese, plošného 

vypalování trávy, porostù apod. pøedejte informaci co nejdøíve na tísòovou linku 
150.

5. Jedete táboøit ? Oheò se smí rozdìlávat jen na místech zbavených listí, jehlièí 
i suchých vìtví, v dostateèné vzdálenosti od lánu obilí i okraje lesa, v ohništi 
vykopaném až na nerostný podklad. Pøi èinnostech poøádaných pro dìti, je 
bezpodmíneènì nutná pøítomnost dospìlé osoby.

6. Nikdy nerozdìlávejte oheò pod vìtvemi stromù, na pasekách, v blízkosti køovin, 
ve vysoké trávì, poblíž zemìdìlských plodin a stohù. Od hoøícího ohnì 
neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky døeva, spáleništì s popelem 
pøekryjte vrstvou zeminy.

7. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostù. Jen tak se nebudete vystavovat 
porušení zákona o požární ochranì a  pokutì až do výše 25 000,- Kè.

8. Dùsledná preventivní opatøení uèinìná z Vaší strany zabezpeèí Váš majetek pøed 
požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dìtí.

9. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdøíve chraòte život a 
zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidùm, 
dìtem, sousedùm, svému nejbližšímu okolí.

10. Oznamujte bez odkladu Hasièskému záchrannému sboru každý požár na 
známou tísòovou linku 

150

                                                                                         Hasièský záchranný sbor
                                                                                           Olomouckého kraje

‚
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Oddělení Centrálních 
operačních sálů 
a centrální sterilizace 
zahájilo svou činnost na 
nově vzniklém pracovišti 
Nemocnice Prostějov 
v Mathonově ulici těsně 
před vánočními svátky 
roku 2003. Komplex 
tvoří pět moderních 
operačních sálů 
s veškerým technologic-
kým, inženýrským 
a personálním zázemím. 

V centrálních operačních 
sálech lze provést až šest 

tisíc operací ročně

„Tyto sály jsou srdcem naší nemocnice 

a jsou díky svému vybavení a špičko-

vým technologiím schopny obstát po 

všech stránkách v konkurenci státních 

i nestátních zdravotnických zařízení v 

celém regionu střední Moravy. Můžeme 

zde provést až šest tisícovek operací za 

kalendářní rok, a to veškeré operace 

chirurgické, ortopedické, gynekologické, 

urologické i traumatologické,“ popisuje 

primář oddělení MUDr. Jiří Šťastný. 

Tým centrálních operačních sálů 

sestává z bezmála tří desítek perfektně 

sehraných zaměstnanců (lékařů, zdra-

votních sester, instrumentářek, sanitářů). 

Ti všichni se dlouhodobě připravovali na 

nový styl a organizaci práce. Absolvo-

vali desítky hodin školení, workshopů, 

zácviků, tréninků a seminářů. Navštívili 

celou řadu nemocnic, veletrhů a zdra-

votnických výstav v  České republice i 

v zahraničí.

Nástroje sterilizuje 
nejen pára, ale i plazma 

„Také sterilizace se stala spolu s cent-

rálními operačními sály technologickou 

chloubou naší nemocnice, protože je do-

slova nabita nejmodernějšími přístroji. 

Pracují 

z d e 

dva výkonné parní sterilizátory a jeden 

plazmový sterilizátor. Naše pracoviště je 

teprve devatenáctou nemocnicí v České 

republice, která  tento přístroj pracující 

na principu průniku nízkoteplotní plaz-

my peroxidu vodíku do materiálu použí-

vá,“ doplnil primář Šťastný.

Zhruba čtvrtina pacientů 
chce být podrobně 

informována 
o průběhu operace

Technické vybavení sálů je pouze 

jednou, byť dosti zásadní, věcí, která 

tvoří pracoviště špičkovým. Tou nejdů-

ležitější složkou je personál operačních 

sálů a přístup k pacientovi. „Začali 

jsme s tzv. edukací pacienta před ope-

rací. To znamená, že před operací se 

sestra pacienta zeptá, zda jej zajímá, 

jak bude celý zákrok probíhat. Pokud 

pacient chce, přesně mu vysvětlíme, 

co se s ním bude dít, na obrázcích 

ukážeme, jak vypadají sály, jak probíhá 

příprava i pooperační péče.Takto ho 

psychologicky připravíme na nadchá-

zející operaci. 

V roce 2006 byl tento postup zdra-

votnickou veřejností oceněn v rámci 

oficiální přednášky na téma EDUKA-

CE PACIENTA. Zhruba jedna čtvr-

tina pacientů vždy projeví zájem být 

seznámena s postupem a průběhem 

operace,“ uzavřel primář centrálních 

operačních sálů prostějovské nemocni-

ce MUDr. Jiří Šťastný.

Prostějovská nemocnice 
se stala místem setkání 

120 perioperačních sester 

Důkazem odborných kvalit  a důvěry 

v prostějovské pracoviště bylo mimo 

jiné i uspořádání  celostátní konferen-

ce.Takové odborné akce byly doposud  

pořádány jen klinickými pracovišti 

v krajských městech. Konference s 

názvem „Prevence mimořádných udá-

lostí na operačních sálech  a centrál-

ních strerilizacích - role perioperační 

sestry“ proběhla za účasti 120 odbor-

níků - většinou perioperačních sestrer 

(dříve instrumentářek) v prostějovské 

nemocnici v polovině dubna. Zabývala 

se všemi aspekty ochrany pacienta před 

nežádoucími událostmi a svou odbor-

nou úrovní byla  vysoce hodnocena 

jak Společností instrumentářek, tak 

Spojenou akreditační komisí ČR, které 

se zabývají kvalitou poskytované péče v 

České republice. 

Podle primáře Jiřího Šťastného jsou centrální operační sály prostějovské 

nemocnice díky svému vybavení a špičkovým technologiím schopny obstát v 

konkurenci státních i nestátních zdravotnických zařízení v celém regionu 

střední Moravy.   Foto: archiv 

Prostějovská nemocnice 
má špičkové operační sály  

Kaleidoskop 
informací SportVolný časInformaceAktuálně Školství 

a sociální oblast
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Stejně jako každý rok, 
tak i letos Reálné gym-
názium a základní škola 
města Prostějova uspo-
řádala sbírku na pomoc 
šestiletému chlapci 
jménem Cavin, který 
pochází z nejchudší 
africké země Keni. 

Škola je totiž zapojena do projektu Adop-

ce dětí na dálku. Díky tomuto programu 

může Cavinovi  pomoci překonávat obtíž-

nou životní situaci a umožnit mu chodit do 

školy. Bez pomoci jiných by byl Cavin, stejně 

jako mnoho jeho kamarádů, odsouzen k ži-

votu na ulici. Bezprizorní děti v Keni nečeká 

slibná budoucnost, často se stávají oběťmi 

kriminality nebo závažných chorob. Pro 

keňské děti se stává  hrozbou dětská pro-

stituce, zneužívání drog a s tím související 

nákaza virem HIV. Jedinou možností, jak 

tomuto osudu uniknout, je získání vzdělání 

a následně i zaměstnání. Nevzdělaní a ne-

zaměstnaní rodiče většinou nejsou schopni 

poskytnout svým dětem základní životní 

podmínky.

Protože se v uplynulých třech letech 

ve sbírkách vybralo více, než je potřeba 

na pokrytí studijních nákladů, dostal 

Cavin od RG a  ZŠ také několik dárků. 

Největší radost mu bezesporu udělalo 

kolo, za které nám všem velmi děkuje. 

Výtěžek letošní sbírky je 11.637,- Kč. 

Přibližně dvě třetiny této částky  pokryjí 

náklady na školné, stravu, nákup školní 

uniformy, školních pomůcek a učebnic. 

Ze zbylých peněz chtějí děti Cavinovi 

poslat zase nějaký hezký dárek. 

Nás pedagogy mile překvapila vysoká 

účast a solidarita dětí a studentů. Bylo 

krásné vidět, že se dokážou zříci napří-

klad nějaké sladkosti a ušetřený peníz 

přidat na sbírku Cavinovi, který se stal 

jejich spolužákem v jiné zemi.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 

všem žákům, studentům, spolupracov-

níkům školy a dalším, kteří se této sbír-

ky zúčastnili, za jejich ochotu vnímat 

a podle svých možností pomoci řešit 

problémy potřebných.

  Pedagogové Reálného gymnázia 

  a základní školy města Prostějova

I naše škola pomáhá dětem v Keni

Informace SportVolný časAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací

Fotografie Cavina a obrázek, který namaloval.  Foto: archiv

Město Prostějov 
provozuje celkem 18 
mateřských škol 
(v lokalitách Rumun-
ská, Mozartova, Šárka, 
Libušinka, Dvořákova, 
Žešov, Partyzánská, 
Květná, A. Krále, Sme-
tanova, Moravská, Rai-

sova, Čechovice, 

Mánesova, Hanačka, 
Husovo nám., Sídliště 
svobody a Fanderlíkova).

„V současné době jsou tyto škol-

ky téměř naplněny, dvě volná místa  

můžeme nabídnout ještě na Husově 

náměstí. Zájem o umístění dalších 

dětí však v tuto chvíli neevidujeme. 

Po uskutečnění zápisů do mateřských 

škol jsme měli celkem 26 volných 

míst. Následně jsme rodiče dětí, které 

nebyly přijaty do konkrétní školky, 

obeslali dopisem, v němž jsme jim 

nabídli možnost umístění jejich po-

tomků v jiných zařízeních, na což 

někteří rodiče zareagovali. Kapacitu 

našich školek se nám tak podařilo 

naplnit. Pokud by vznikla potřeba 

umístit ještě další předškoláky, může-

me zareagovat prakticky neprodleně. 

K dispozici jsou prostory na Sídlišti 

svobody a na Husově náměstí, kde je 

možno otevřít vždy po jedné třídě. 

Pokud se stalo, že nebyly některé děti 

umístěny vůbec, jednalo se výhradně 

o zájemce mladší tří let nebo o děti s 

trvalým bydlištěm mimo Prostějov,“ 

vysvětlil místostarosta města Pavel 

Drmola.               Mgr. Jana Gáborová,

                   mluvčí MěÚ v Prostějově

Charitativní 
sbírka

Darujte věci 
z domácnosti 
Český červený kříž, 

oblastní spolek Pros-

tějov, Milíčova 3, po-

řádá sbírku použitých 

oděvů, obuvi, bytové-

ho textilu (povlečení, 

prostěradla, utěrky, ručníky, ubrusy), ku-

chyňských potřeb (hrnce, talíře, skleničky 

apod.) do prostějovského ošacovacího 

střediska.  Odběr materiálu je každé úte-

rý, středu a čtvrtek od 12 do 15 hodin v 

prostorách oblastního spolku ČČK v Mi-

líčově 

ulici. 

Volná místa v prostějovských 
mateřských školách
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JINDØICH �TREIT ZACHYTIL OCELOVÝ SVÌT

ÈERVEN BUDE TRADIÈNÌ VE ZNAMENÍ DIVADLA A POEZIE

MedART vystøídá Wolkrùv Prostìjov
Na Hané je úrodná pùda, a tak se tu rodí
i dobré a �t´avnaté divadlo. 
Letos divadelní hanácké �nì zaènou ve
dnech 3.- 8. èervna 2008 v Prostìjovì na
festivalu MEDart. Je to nesoutì�ní pøe-
hlídka divadelní úrody Prostìjovska, kte-
rou ji� 11 let poøádá Základní umìlecká
�kola Vladimíra Ambrose v Prostìjovì ve
spolupráci  s Mìstským divadlem a letos i
ve spolupráci s Divadlem Point. Ka�dým
rokem se festiválek trochu obmìòuje,
ka�dým rokem pøijí�dìjí zajímaví hosté.
Ke konci mìsíce - ve dnech 19. - 22. èerv-
na - bude následovat ji� tradièní festival
Wolkrùv Prostìjov.
Letos tomu bude 51 let, co celostátní fes-
tival Wolkrùv Prostìjov pøiná�í do na�e-
ho mìsta poezii, sólovou recitaci, divadla
poezie - zkrátka kulturní zá�itky. 

MEDart
Na leto�ním MEDartu budou k vidìní a
sly�ení opìt plody práce souborù prostì-
jovských. Poøádající literárnì-dramatický
obor ZU� pøipravil malé i men�í zákusky
a kousky pohádkové, poetické i hororové.
Plumlovská ZU� nabídne výteèné Výteè-
nice. Studentské Divadlo Point do progra-
mu pøispìje novinkou Strakonický dudák
a star�í dobrùtkou �védský stùl.
Divadlo hanácké obce svou chut´ovou
bitvu �enský boj ji� na MEDartu sehrálo,
ale tentokráte "vykypìlé" �eny zavládnou
na nádvoøí prostìjovského zámku. Stejnì
tak i Loutkové divadlo Starost znovu
okouzlí dìti i dospìlé marionetami, jem-
ným humorem a  písnièkami voòavým
pøedstavením Poslechnìte, jak bejvávalo.

pokraèování ètìte na str. 19

V úterý 3. èervna bude vernisá�í zahájena
výstava "Ocelový svìt" v Galerii B - v ba�tì
u hradeb ve �kolní ulici. Na výstavì, která
potrvá do 12. èervence, budou k vidìní
snímky svìtoznámého fotografa Jindøicha
�treita. Svým objektivem zachytil kolobìh
práce v Hanáckých �elezárnách a pérov-
nách. Z "Ocelového svìta" na vás dýchne
atmosféra továrny plná tì�kých strojù, tvr-
dých chlapù, poctivé práce, ale i lidských
vztahù. 
Kolekce fotografií vznikla z podnìtu Jiøího
Vybírala, který v prostìjovských �elezár-
nách strávil celou svoji profesní kariéru,
neuvìøitelých 42 let. Pro�el mnoha pracov-

ními pozicemi, konèil na nejvy��í mana�er-
ské pozici jako témìø stoprocentní vlastník
Hanáckých �elezáren a péroven, které
vznikly privatizací v roce 1994. V dubnu
tohoto roku J. Vybíral prodal akcie prospe-
rujícího podniku firmì Moravia Steel Tøi-
nec. "Tím nejvìt�ím dojmem, se kterým
budu odcházet, jsou lidé. Potkal jsem spou-
stu tvrdých, pracovitých a férových chlapù,
vìt�ina z nich se s fabrikou naprosto ztoto�-
òovala a byla hrdá na to, �e dìlá v �elezár-
nách," vyznal se Jiøí Vybíral. A právì i o
tom je "Ocelový svìt" Jindøicha �treita,
pøijïte se podívat. 

-bp- Repro foto Jindøich �treit

CHYSTANOU DIVADELNÍ NABÍDKU
PØÍ�TÍ SEZÓNY ZDOBÍ JMÉNA HVÌZD

Celkem �estadvacet èinoherních, operet-
ních, operních, baletních a koncertních
titulù zahrnuje abonentní nabídka Mìst-
ského divadla v Prostìjovì na sezónu
2008 - 2009. Prodej pøedplatného zahájí
pøedprodejní støedisko v pondìlí 23. èerv-
na v 11 hodin.
V nabídce jsou tradiènì tøi divadelní sku-
piny a jedno koncertní abonmá. Rezerva-
ce míst pro souèasných dvanáct stovek
abonentù konèí 8. srpna. "Po tomto datu
budou uvolnìná místa nabídnuta novým
zájemcùm," uvedla øeditelka Mìstského
divadla v Prostìjovì Alena Spurná. 
Souèasní pøedplatitelé obdr�í bro�urku s
aktuální nabídkou po�tou, pro ostatní
zájemce budou propagaèní materiály k

dispozici v pøedprodejním støedisku zhru-
ba v polovinì èervna. Informace o novém
pøedplatném jsou také na plakátovacích
plochách a opakovanì vycházejí v regio-
nálních sdìlovacích prostøedcích.
Vzhledem k tomu, �e Prostìjov nemá
vlastní profesionální soubor, je nabídka
sestavena ji� tradiènì z hostujících sou-
borù. Z pra�ských scén se v Prostìjovì v
pøí�tí sezónì pøedstaví napøíklad Divadlo
v Dlouhé, Divadlo pod Palmovkou,
�vandovo divadlo, Divadlo Kalich,
Ungelt, Viola èi Studio Dva. "Stejnì jako
v minulosti se sna�íme zprostøedkovat
na�im divákùm zajímavou divadelní pro-
dukci oblastních divadel," prohlásila
Spurná s tím, �e Prostìjov uvítá po nìko-
likaleté pøestávce Klicperovo divadlo z
Hradce Králové a dále divadla z Olo-
mouce, Pøíbrami, Opavy èi Mladé Bole-
slavi. Poslednì jmenovaný soubor zahra-
je Poláèkovy Mu�e v offsidu v re�ii Ond-
øeje Havelky. Kritikové i diváci se shodu-
jí, �e Havelka, který pøed èasem slavil v
pra�ském Národním divadle triumf s
hokejovou operou Nagano, zabodoval
nyní i jako fotbalový kouè. Hravá insce-
nace s výteènými muzikantskými  a
pohybovými scénami sklízí ovace na
divadelních festivalech a hostuje i na
pra�ských scénách.
K tradici prostìjovského pøedplatného
patøí také uvádìní titulù ovìnèených
divadelními cenami. Èerstvou nositelku
ceny Thálie za rok 2007 Simonu Sta�o-
vou uvidí náv�tìvníci v pøedstavení Dro-
beèky z perníku v nastudování pøíbram-
ského divadla.

pokraèování ètìte na str. 19

Snímky zachycující �ivot "èerného øemesla" a atmosféru Hanáckých �elezáren od
renomovaného fotografa Jindøicha �treita budou k vidìní od 3. èervna v galelii B
ve �kolní ulici u hradeb. 
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NEDÌLE 1. ÈERVNA
17.30 U mì dobrý 
Èeská filmová komedie. Tvùrèí trio  �abach - Jarchovský
- Høebejk!!! Návrat do poèátku devadesátých let V hl.
rolích B. Polívka, J. Schmitzer,  L. Vlasáková, J. Somr, M.
Vladyka, V. Javorský, P. Forman,  Re�ie: Jan Høebejk,102
min,  Premiéra, mláde�i do 12 let nevhodný
20.00 U mì dobrý 

PONDÌLÍ 2. ÈERVNA
17.30 U mì dobrý          Bio Koruna  
20.00       U mì dobrý 

ÚTERÝ 3. ÈERVNA
17.30 U mì dobrý                  
20.00 U mì dobrý 

STØEDA 4. ÈERVNA
17.30 U mì dobrý                  
20.00       U mì dobrý 

ÈTVRTEK 5. ÈERVNA
17.30 Speed Racer
americký dobrodru�ný film. Pøichází svìt, stvoøený
pro rychlost. V hl. rolích E. Hirsch, Ch. Ricciová, M.
Fox, S.Sarandonová, re�ie: Larry  + Andy Wachovski,
134 min, èeský dabing, premiéra, mláde�i pøístupný.  
20.00       Úhel pohledu 
Americké filmové drama. 8 lidí, 8 úhlù pohled, 1
pravda ! V hl. rolích   D. Quaid, M. Fox, F. Whita-
ker, S. Weaverová. Re�ie: Pete Travis, 90 min, èeské
titulky, premiéra, mláde�i do 12 let nevhodný

PÁTEK 6. ÈERVNA
17.30 Speed Racer
20.00 Úhel pohledu 

SOBOTA 7. ÈERVNA
17.30 Speed Racer
20.00 Úhel pohledu   

NEDÌLE 8. ÈERVNA
17.30 Speed Racer
20.00 Úhel pohledu   

PONDÌLÍ 9. ÈERVNA
14.00 Deváté srdce        Bijásek  
ÈR 2007, 75 min, re�ie: Juraj Herz. 
17.30    Bláznovo zlato    io Koruna     
Americká dobrodru�ná komedie. V hl. rolích M.
McConaughey, K. Hudsonová, D. Sutherland,
re�ie:Andy Tennant, 112 min, èeské titulky, premiéra,
�UP. Mláde�i pøístupný 
20.00 Smutek paní �najdrové 
Koprodukèní film. Letní milostná romance. V hl.
rolích N. Xhelijal, A. Geislerová, M. Placido, B. �tì-
pánová, T. Töpfer.  Re�ie:  Piro Milkani, 110 min,
èeská verze,  premiéra, mláde�i pøístupný.

ÚTERÝ 10. ÈERVNA
17.30 Bláznovo zlato  
20.00       Nenápadný          

pùvab bur�oazie  
Francie 1972, 102 min, re�ie: L. Buòuel

STØEDA 11. ÈERVNA
17.30 Bláznovo zlato  
20.00       Smutek paní �najdrové 

ÈTVRTEK 12. ÈERVNA
17.30 Indiana Jones a Království

Køi�t´álové lebky 
Americký výpravný velkofilm. Devatenáct let dlouhé
èekání skonèilo...V hl. rolích  H. Ford, K. Blanchet-
tová, S. LaBeouf. Re�ie Steven Spielberg, 123 min,
èeské titulky, �UP, premiéra,  mláde�i pøístupný
20.00 Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky 

PÁTEK 13. ÈERVNA
17.30 Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky                     
20.00     Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky   

22.15     Indiana Jones a Království 
Køi�t´álové lebky 

SOBOTA 14. ÈERVNA
17.30       Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky                     
20.00     Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky    
22.15     Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky 

NEDÌLE 15. ÈERVNA
17.30       Indiana Jones a Království

Køi�t´álové lebky                     
20.00     Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky 

PONDÌLÍ 16. ÈERVNA
17.30 Amorùv úlet      
Americká komedie. Jak po�ádat dívku svých snù o
ruku�.? V hl. rolích  J. Biggs, I. Fisherová, Re�ie:
Michael Ian Black  , 90 min,  èeské titulky, �UP, pre-
miéra,  mláde�i pøístupný  
20.00 Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky 

ÚTERÝ 17. ÈERVNA
17.30 Amorùv úlet             
20.00 Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky

STØEDA 18. ÈERVNA
17.30 Amorùv úlet             
20.00 Indiana Jones a Království 

Køi�t´álové lebky

ÈTVRTEK 19. ÈERVNA
17.00 Sex ve mìstì   
Americká komedie. Nechte se unést�V hl. rolích  S.
J. Parkerová, K. Cattrallová, C. Nixonová, K. Davi-
sová, Ch. Noth.  Re�ie: Michael  P. King, 140 min,
èeské titulky,  �UP, premiéra, mláde�i do 12 let
nevhodný. Pozor na zmìnìný zaèátek odpoledního
pøedstavení! 
20.00 Sex ve mìstì 

PÁTEK 20. ÈERVNA
17.30 Venkovský uèitel  
Èeské filmové drama. Ka�dý nìkoho potøebuje�V
hl. rolích P.Li�ka, Z. Byd�ovská, L. �edivý, M. Dani-
el, Re�ie Bohdan Sláma, 117 min, repríza, mláde�i do
15 let nepøístupný.
20.00 Venkovský uèitel
22.15 Sex ve mìstì

SOBOTA 21. ÈERVNA
17.30 Venkovský uèitel
20.00 Venkovský uèitel
22.15 Sex ve mìstì 

NEDÌLE 22. ÈERVNA
17.00 Sex ve mìstì 
20.00 Sex ve mìstì 

PONDÌLÍ 23. ÈERVNA
14.00 Alvin                         Bijásek

a Chipmunkové
USA 2007, 87 min. Re�ie :  Tim Hill
17.00 Sex ve mìstì Bio Koruna  
20.00 Slídil 
Americký mysteriózní thriller. Hraj podle pravidel! V
hl. rolích M. Caine, J. Law, H. Pinter re�ie: Keneth
Branagh, 86 min, èeské titulky,  premiéra, mláde�i do
12 let  nevhodný 

ÚTERÝ 24. ÈERVNA
17.30 Slídil  
20.00 Kabinet doktora

Caligariho      
Nìm. 1919, 69 min, re�ie: R.Wiene

STØEDA 25. ÈERVNA
17.00 Sex ve mìstì 
20.00 Slídil  

Kino Metro 70   �kolní 1, Prostìjov Kino Metro 70   �kolní 1, Prostìjov

BIO KORUNA

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

ART FILM

PROJEKT 100

ART FILM

PROJEKT 100

NEDÌLE 1. ÈERVNA
17.30 USA versus John Lennon   
Americký dokumentární film. " Ze v�ech dokumentù,
které byly o Johnovi natoèeny, by se mu tento líbil nej-
víc!" Yoko Ono. Re�ie: David Leaf a John Sheinfeld,
èeské titulky,  96 min,  premiéra , mláde�i  pøístupný ,92
min, èeský dabing,  premiéra, �UP, mláde�i pøístupný
20.00 USA versus John Lennon   

STØEDA 4. ÈERVNA
15.00 Královna 

Al�bìta: Zlatý vìk 
GB 2007, 114 min. Re�ie: Shekhar Kapur          

SOBOTA 7. ÈERVNA
17.30 Let´s  Dance 2 Street Dance
Americký hudební film. Tanec v hlavní roli� Re�ie: Jon Chu,
95 min, èeské titulky,  repríza, mláde�i od 12 let pøístupný 
20.00 Let´s Dance 2 Street Dance

NEDÌLE 8. ÈERVNA
17.30 Let´s Dance 2 Street Dance
20.00 Let´s Dance 2 Street Dance

SOBOTA 14. ÈERVNA
17.30       Bobule   
èeská letní komedie ..aneb nevinnì o vínì�V hl.

STØEDA 4. ÈERVNA
13.00 ARTHUR 

A MINIMOJOVÉ
Animovaný rodinný film.Desetiletý Arthur �ije s babiè-
kou v malém domku na venkovì. Stejnì jako v�echny
dìti, je i on fascinován pohádkami, které mu babièka
vypráví. Zdá se mu o afrických kmenech a neuvìøitel-
ných pøíbìzích, které jsou popsány a namalovány v
èarovné knize jeho dìdeèka, který pøed nìkolika lety
záhadnì zmizel. Idylické èasy skonèí ve chvíli, kdy jim
hrozí zabavení domku. Situace vypadá beznadìjnì.
Jedinou �ancí je dìdeèkùv poklad, který je údajnì ukryt
kdesi na zahradì, v Øí�i Minimojù.
Francie/USA 2006. Délka 102 min. Mluveno èesky. 

STØEDA 11. ÈERVNA
13.00 DIVOKÉ VLNY
Animovaná akèní komedie. USA 2007. Hrdinou filmu je
mladý tuèòák skalní Cody Maverick, zaèínající surfaø,
který se chystá na úèast ve svém prvním profesionálním
závodu. Cody, následován filmovým �tábem, opou�tí rodi-
nu a rodnou Antarktidu, aby se na ostrovì Pin-Guí zúèast-
nil surfaøského memoriálu Big Z.Délka 88 min. Mluveno
èesky.

STØEDA 18. ÈERVNA
1300 NEBOJSA
Rodinná pohádka. Èeskoslovensko 1988. Délka 88
min.Vstupné 15,- Kè.
20.00 KARAMAZOVI
- drama, re�ie: Petr Zelenka, hrají: Ivan Trojan, Radek
Holub, Igor Chmela, Roman Luknár, ÈR/Polsko 2008.
Délka 100 min. Mláde�i pøístupný. 
Pøíbìh se odehrává v souèasném Polsku. Do Krakova
pøijí�dí skupina pra�ských hercù v èele s re�isérem hry,

ÈTVRTEK 26. ÈERVNA
17.30 Franti�ek je dìvkaø   
Èeská komedie...kdy� u� nevíte, koho podvádìt,
zbývá podvádìt jen snad sebe. V hl. rolích J. Polá-
�ek, E. Lhotská, P. Ètvrtníèek, A. Goldflam, re�ie:
Jan Pru�inovský, 95 min, premiéra, mláde�i do 12 let
nevhodný 
20.00 Franti�ek je dìvkaø  

PÁTEK 27. ÈERVNA
17.30 Franti�ek je dìvkaø     
20.00      Franti�ek je dìvkaø  

SOBOTA 28. ÈERVNA
17.30 Lovci drakù  

Koprodukèní animovaný rodinný film. Ztracení pout-
nící a novopeèení cestovatelé, vítejte na
palubì�Re�ie:  Guillaume Ivernel + Artur Qwak, 80
min,  èeský dabing. Premiéra , mláde�i pøístupný
20.00 Franti�ek je dìvkaø   

NEDÌLE 29. ÈERVNA
17.30 Lovci drakù 
20. 00      Franti�ek je dìvkaø  

PONDÌLÍ 30. ÈERVNA
18.30 Lovci drakù 
Pozor na zmìnìné zaèátky  pøedstavení! Nastávají
prázdninové hodiny projekcí.
21.00 Franti�ek je dìvkaø 

rolích K.Hádek, L. Langmajer, V. Postránecký, T.
Matonoha, T. Voøí�ková, L. Bene�ová re�ie: Tomá�
Baøina, 90 min, repríza, mláde�i pøístupný 
20.00 Bobule

NEDÌLE 15. ÈERVNA
17.30 Bobule 
20.00 Bobule 

SOBOTA 28. ÈERVNA
17.30   Once  
Irský hudební melodram. "Film Once mi dal inspira-
ci na celý rok dopøedu" Steven  Spielberg, USA
Today . Oscar za filmovou píseò !!!. V hl. rolích
Markéta Irglová a Glenn Hansard, re�ie: John Car-
ney, 
86 min, èeské titulky,  repríza, mláde�i od 12 let  pøí-
stupný   
20.00 Once

NEDÌLE 29. ÈERVNA
17.30 Once
20.00 Once

V�em vìrným divákùm pøejeme pìkné prázdniny 
a na opìtovné setkání se tì�íme na podzim...

aby na alternativním festivalu v netradièním prostoru
oceláren uvedla jevi�tní adaptaci Dostojevského hry
Bratøi Karamazovi, jejím� základem je vy�etøování
otcovra�dy. V divadelním dramatu, nabitém emocemi -
láskou, �árlivostí, nenávistí, se øe�í otázky víry, nesmr-
telnosti a spásy lidské du�e. Na pozadí divadelní zkou�-
ky sledujeme osudy hereckého souboru, komické pøí-
bìhy hercù a re�iséra.

STØEDA 25. ÈERVNA
13.00 FREONOVÝ 

DUCH
Pohádka. Re�ie: Zdenìk Zelenka.
I v souèasnosti lze narazit na ducha. Pøesvìdèí se o tom
dìti, kvùli alergii léèené ve spoleèné jeskyni, její� bla-
hodárné klima jim má pomoci od dýchacích potí�í.
Jen�e narazí tam na nadpøirozené bytosti, které ke své
existenci potøebují freon, �kodlivý plyn vypou�tìný do
ovzdu�í. Èeskoslovensko 1991. Délka 92 min.
20.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ 

RODINKA
Máte pocit, �e je va�e rodina pra�tìná? Seznamte se s
Hanákovými! ÈR 2008. 
V hájence na samotì �ijí na hromádce u� ètyøi genera-
ce rodiny Hanákových. Babièka pøekypuje �ivotním
elánem a její vá�ní je psaní detektivek. Její dcera, paní
Hanáková, rázná �ena s velkým srdcem, miluje zpìv,
ale proto�e nemá talent, celý �ivot dìlala kuchaøku. Pan
Hanák je výpravèí, jeho celo�ivotními láskami jsou
zvíøata v�ech druhù a velikostí, která pìstuje v domì i
okolí. Star�í dcera Pavla má s mu�em Petrem, pøíle�i-
tostným kutilem, který vìt�inou spí nebo jí, dva hype-
raktivní syny, jim� nikdo neøekne jinak ne� Raubíøi.
Neformálním èlenem rodiny je pak pan Po�tolka, který
v domì za mìsteèkem tráví podezøele mnoho èasu!
Délka 90 min. Mláde�i pøístupný. 

Kinokavárna DUHA �kolní 4, PV

Kino Konice                  

BIO SENIOR

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIJÁSEK
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Dìj filmu se odehrává v roce 1961, kdy
partièka studentù FAMU (Èech, Slo-
vák, Albánec) natáèí v Èeském �tem-
berku absolventský film o továrnì na
motorky. 
Konfrontace bohémství a vnímavosti
mladých filmaøù s èeským venkovem,
setkání s celou �kálou postav (hrabì, �éf
policejní stanice, øeditelka hotelu, pøedák
ve fabrice ad.) tvoøí jednu dìjovou vrst-
vu pøíbìhu. Dal�í pak pøedstavuje osobní
drama albánského studenta Lekeho,
pocházejícího ze zemì zcela izolované
od zbytku Evropy, rozpolceného pocitem
sounále�itosti se svou vlastní a rodinou,
zejména vazbou na matku, a okouzlením
�ivotním stylem, erotickou nevázaností a
bezstarostností èeské "zlaté mláde�e".
Hrdinovo milostné vzplanutím ke zralé
�enì, man�elce policejního �éfa (Anna
Geislerová), je dal�í nosnou rovinou
vyprávìní, jeho� epilog nás pøenese do

souèasnosti. Tehdy se Leke Seriani vrací
do Èech u� jako renomovaný albánský
filmaø a vydává se po stopách svých
vzpomínek i osudové lásky. 

V dobì pout´ových atrakcí pøijí�dí do
mìsteèka Holstenwallu doktor Caligari
(WERNER KRAUSS) se svým vystou-
pením. Pøedvádí v nìm vì�tecké schop-
nosti námìsíèníka Cesara (CONRAD
VEIDT), kterého ovládá pomocí hypnó-
zy. Jeden z pøítomných pøihlí�ejících se
Cesara zeptá, jak dlouho bude je�tì �ít.
Cesar odpoví, �e do svítání. Druhý den je
dotyèný mladík nalezen zavra�dìn a
stopy vedou k Cesarovi...
KABINET DOKTORA CALIGARIHO
bývá oznaèován jako první expresionis-
tické dílo. Jeho kouzlo spoèívá pøedev�ím
v nevídaném øe�ení výtvarné scény, kte-
rou obstarala skupina mladých avantgard-
ních umìlcù DER STURM. Dokonale
vytvoøili fantaskní dekorace pokøivených
zdeformovaných ploch a celkový dojem
nereálného svìta, který spolu s vypjatými
hereckými výkony, výrazným líèením
hercù a bizarní kombinací svìtel a stínu

dodává snímku potøebnou pùsobivost.
Caligari by se dal chápat i jako metafora
pro pováleèné Nìmecko, plné obav a zne-
pokojení z nastalé situace a strachu z
budoucnosti.

KABINET DOKTORA CALIGARIHO        re�ie: Robert Wiene

Ben �Finn� Finnegan pøedstavuje
milého novodobého hledaèe pokladù,
posedlého hledáním legendárního
královnina vìna z 18. století. 
Tento poklad nevyèíslitelné hodnoty se
utopil v moøi v roce 1715. Pøi svém hle-
dání se Finn potápìl ji� úplnì v�ude, kde
to jen bylo mo�né, a pøitom potopil i své
man�elství s Tess. Tak jako Tess zaèala
znovu budovat svùj �ivot, kdy� si na�la
práci na jachtì miliardáøe Nigela Honey-
cutta, uèiní i Finn rozhodující krok
vedoucí k nalezení pokladu. Tess je tak
konsternována zji�tìním, �e se Finn
vetøel na Nigelovu jachtu a s pomocí
svého ètveráckého �armu pøesvìdèil
boháèe a jeho dceru Gemmu, aby se k
nìmu pøidali a hledali poklad s ním.
Nakonec ani Tess nedoká�e odolat poku-
�ení pokusit se odhalit tajemství pokla-
du, který Finnovi tak dlouho unikal.
Jen�e Finn a Tess nejsou jediní, kdo
chtìjí poklad nalézt. Finnùv dávný uèitel

Moe Fitch spolu s drsným místním gang-
sterem jménem Bigg Bunny tou�í Finna
pøi hledání pokladu pøedbìhnout. A
honba za pokladem tak mù�e zaèít...

BLÁZNOVO ZLATO          re�ie: Andy Tennant

Speed Racer to s volantem svého Mach
5 umí jako málokdo. Soutì�ení má v
krvi, je pøimìøenì agresivní, øídí se
instinkty a nezná slovo strach. Jeho jedi-
nou konkurencí je zesnulý vlastní bratr
Rex Racer, ze kterého si Speed udìlal
svùj velký idol. A právì Rexùv odkaz
chce Speed svým závodìním naplnit.
Kdy� odmítne lákavou nabídku od spo-
leènosti Royalton, rozèílí jejího majite-
le, ale zároveò odhalí dìsivé tajemství.
Výsledky závodù jsou zmanipulovány
nìkolika zkorumpovanými magnáty,
kteøí kvùli zvý�ení svých ziskù dr�í ty
nejlep�í závodníky v �achu. Jestli se
Speed nerozhodne pro vlajky Royalto-
nu, Royalton se postará o to, aby jeho
Mach 5 u� do �ádné cílové rovinky
nikdy nedojel. 
Jediná �ance jak si udr�et místo ve spor-
tu, který Speed nadev�e miluje, spoèívá
v porá�ce Royaltonu na jeho vlastním
høi�ti. Spojí se proto se svým nìkdej�ím
rivalem � tajemným Racerem X � s
cílem zvítìzit èestným zpùsobem v
tém�e závodu, který stál jeho bratra

�ivot. Nároèná celostátní rallye, kde se
bojuje na �ivot a na smrt, nenese svùj
název Zkou�ka ohnìm nadarmo� 

SPEED RACER          re�ie: Larry Wachowski, Andy Wachowski

Prezident Spojených státù se chystá ve
�panìlsku ke klíèovému proslovu na
téma boje s terorismem. Zatímco se pro-
dírá zaplnìným námìstím smìrem k
pódiu, zazní výstøel, prezident padá k
zemi a rozpoutává se peklo.
Taková je základní zápletka filmu Úhel
pohledu, akèního thrilleru, který byl pro re�i-
séra Petea Travise mo�ností zpracovat téma
"pravdy" - a toho, �e ka�dý z nás vnímá sku-
teènost trochu jinak. V prùbìhu filmu sledu-
jeme události tìsnì pøed a po atentátu z
pohledu osmi rùzných lidí, kteøí jsou pro
rozøe�ení celé zále�itosti klíèoví - od samot-
ného prezidenta, pøes agenty tajné slu�by,
kteøí ho mají chránit, a� po turistu, který se
na námìstí ocitl víceménì náhodou. "Kdy-
byste vidìli pøíbìh jen z pohledu jedné
osoby, nedozvìdìli byste se, co se tam doo-
pravdy stalo," prohla�uje Travis. "Od ka�dé-
ho ze zúèastnìných se dozvíme nìco, co
jsme pøedtím nevìdìli. Teprve na samotném
konci vám dojde, jak to doopravdy bylo."

Travis zdùrazòuje, �e kromì pìti vyhlá�e-
ných amerických hercù a ètyø mezinárod-
ních hereckých hvìzd má film je�tì jednu
hlavní postavu: pøíbìh samotný. "Máte tu
osm rùzných lidí, osm pohledù na svìt, osm
kouskù skládaèky. Je to re�isérský sen:
tajemství tohoto filmu odhalíte a� poté, co
spatøíte celou událost oèima osmi rùzných
lidí. Jde o nìco, co mù�ete realizovat jedinì
ve filmu. Film o tom, �e ka�dý z nás vnímá
vìci jinak "

ÚHEL POHLEDU          re�ie: Pete Travis 

Devatenáct let èekání skonèilo. Jedna z nej-
slavnìj�ích postav filmové historie se vrací
na støíbrné plátno. Za doprovodu typických
fanfár Johna Williamse v charakteristickém
klobouku a s bièem coby nepostradatelnou
zbraní. Indiana Jones. Univerzitní profesor a
mu�, který objevil legendární Archu úmlu-
vy, zachránil posvátné Sankarové kameny a
nalezl Svatý grál. V novém dobrodru�ství
bude pátrat po dal�í slavné relikvii � záhad-
né Køi�t´álové lebce.
Pøíbìh se odehrává symbolicky pøesnì deva-
tenáct let po Poslední køí�ové výpravì, v
dobì rodící se Studené války. Indiana Jones
je v nìm profesorem archeologie na prahu
penze, jen� si navzdory bouølivé minulosti
ze v�eho nejvíc u�ívá klid a nebezpeènì se
zaèíná podobat vlastnímu otci. Staré instink-
ty se v nìm probudí ve chvíli, kdy se objeví
stopy vedoucí k legendární Køi�t´álové lebce
a hlavnì informace, �e po tomto údajnì
mocném artefaktu prahnou sovìt�tí agenti.
Indy proto setøese únavu a vydá se na dal�í
mimoøádnì dobrodru�nou cestu, je� ho
zavede a� do nitra peruánské d�ungle, v ní�
se má tahle vzácná relikvie ukrývat.Jeho

úhlavním nepøítelem bude tentokrát v�eho-
schopná ruská agentka Irina Spalko (Cate
Blanchett) doprovázená armádou hrdloøezù.
Ani Indy není na svou výpravu sám. Na jeho
stranì stojí spøíznìný dobrodruh Mac (Ray
Winston), který má ov�em tendenci ho ka�-
dou chvíli podrazit, napomádovaný frajírek
Mutt Williams (Shia LaBeouf), který si per-
manentnì utahuje z jeho vìku, a jeho první a
zøejmì �ivotní láska Marion (Karen Allen). 

INDIANA JONES...         re�ie:Steven Spielberg 

SMUTEK PANÍ �NAJDROVÉ         re�ie: Piro Milkami 
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PODROBNÝ PROGRAM MULTI�ÁNROVÉHO FESTIVALU NAJDETE
NA STR. 20

PlumLOVE 2008        Zámek Plumlov

PONDÌLÍ 16. ÈERVNA
10.-13.00 Studenti Wolkrovu Prostìjovu 
Happening studentù prostìjovských �kol (Gymnázia
J.Wolkera, Reálného gymnázia, SP�O, S�O, s.r.o,
SZ�, divadla  POINT a ZU� V.Ambrose) je netradiè-
ní pozvánkou na 51. roèník  festivalu poezie.
Ètení, vystoupení  pìveckého sboru, interpretace
básní, tvùrèí dílny,  módní pøehlídky�SMETANO-
VY SADY

14.30 CHODNÍKOVEJ �PEKTÁKL
- divadlo Kvelb

- improvizovaný  chùdaøský výlet mezi lidi. S hudeb-
ním doprovodem nebo bez, v jarmareèních kostý-
mech nebo v �atech uhlazené hodobó�ové spoleènos-
ti, prochází ulicemi, vytváøí improvizované situace,
zápletky a dìje. Zkrátka hrají s èímkoli a s kýmkoli.
Obèas zatanèí, za�onglují èi vyvedou nìjaký jiný kej-
klíøský kousek. A navíc - diváci nemusí hledat je, pro-
to�e oni doká�ou nalézt je. NÁM. T.G. MASARYKA
17.30 Polo�ení kytice k pomníku

Jiøího Wolkera 
18.00 ZAHÁJENÍ 51. ROÈNÍKU 

WOLKROVA PROSTÌJOVA
Jan TESAØ, starosta mìsta Prostìjova, pøivítá milov-
níky poezie. DUHA
18.15 JANA TROJANOVÁ

"COMMEDIA FINITA"
- pøedstavení pro jednu hereèku.... 4 rùzné postavy
vzpomínají na Emu Destinnovou..." DUHA, IC
20.-01.00 ZÁMEK WOLKROVU

PROSTÌJOVU
NÁDVOØÍ ZÁMKU
20.00-21.30 OLD BROWN SHOES 
- prostìjovská kapela hrající pøevá�nì brit-rock ze 70. let
22.45-23.45 ZION SQUAD 
- prostìjovská reggae-hiphop kapela 
22.00 VZPLANUTÍ 

divadlo KVELB 
- ohòové loutkové pøedstavení, nám. T.G.Masaryka
první svého druhu na svìtì, s hoøícími loutkami -
Javajkami velikosti ètyø metrù. Mu� zde "vzplane"
touhou k �enì, která je touhou také doslova spalová-
na, to v�e pøed zraky divákù. Záhy se zjeví netvor,
který chce jejich lásku i oba zahubit. Dojde jejich
láska naplnìní, rozhoøí se èi dohoøí jejich vzplanutí?

ÚTERÝ 17. ÈERVNA
11.00 ZU� POSTOLOPRTY, 

Postoloprty
DAFNIS a CHLOE 
- Pøemysl Rut

Scénáø: soubor, DUHA, S
12.00 TRIARIUS, Èeská Tøebová

BLÁZNÙV DÙM - Lubor Kasal
Scénáø: Josef Jan Kopecký, DUHA, S
13.00 NA POSLEDNÍ CHVÍLI,Ostrov

LESSON THREE 
- MY DAY - soubor

Scénáø: Lucie Velièková a soubor, DUHA, S
15.00 NÁMÌSTÍ OSVOBODITELÙ 

è.p.14, Opava
PEÈENÌ Z JEDNORO�CE 
- L. Soldán

Scénáø: Tereza Lexová a Bára Kroulíková, Mìstské
divadlo
17.-19.00 Hodnocení poroty 

divadel poezie
DUHA, S
19.30 DIVADLO DISK,

katedra alternativního 
a loutkového divadla, Praha
VELMI SPOLEÈENSKÉ 
TANCE - Jiøí Havelka a kolektiv

Základní jednotkou spoleèenských tancù je pár. Tedy
mu� a �ena. Tak úzká spolupráce dvou lidí se blí�í a�
k podstatì partnerské existence a je psychicky velmi
nároèná. Mìstské divadlo
21.30-1.00 ZÁMEK WOLKROVU 

PROSTÌJOVU
NÁDVOØÍ ZÁMKU
21.30 KABARET DIVADLA POINT
- divadlo POINT pøi GJW
23.00 LÉTAJÍCI RABÍN
- klezmerová kapela
24.00 NOÈNÍ SITE SPECIFIC
,,AKCE Z" - pùlnoèní tajemné pøekvapení
STØEDA 18. ÈERVNA
8.-8.30 Hledání hlasu 
Ztratili jste hlas ? Naleznete jej na hlasové rozcvièce
v krásném horním promenoáru  Mìstského divadla,
kde vás pod secesními lustøíky bude oèekávat Libor
Vacek, který rozcvièku povede. Urèeno sólovým reci-
tátorùm a v�em dal�ím zájemcùm. Promenoár MD,
vstup do MD boèním vchodem z ulice Vápenice.
9.-16.15   1. KOLO PØEHLÍDKY

RECITÁTORÙ  SÓLISTÙ
- jevi�tì Mìstského divadla
17.00 O.S. THALIA, Vy�kov 

NON S MÛSLI 
- Jandl/Morgenstern

Scénáø: Haváèová, Tvrïoch, Tvrïochová, �íp,
DUHA, S
18.15 DIVADLO KRÁTKÝ 

ROZUM, Brno
OBEJMI DÉMONA!
- Milan Ohnisko

Scénáø: Stanislav Zajíèek, DUHA, S
19.30-20.30 Hodnocení poroty divadel 

poezie
DUHA, S
21.30-1.00 ZÁMEK WOLKROVU 

PROSTÌJOVU
NÁDVOØÍ ZÁMKU
21.30 MILOUÈKÝ KOMPOT
- komplexnì harmonicky humornì vyvá�ený nejen
poetický veèer prostìjovských dramat´ákù ZU� PV
22.30 DOJEM
- prostìjovská folková kapela

24.00 NOÈNÍ SITE SPECIFIC 
,,AKCE Z"  - pùlnoèní tajemné pøekvapení

ÈTVRTEK  19.ÈERVNA
8.-8.30 Hledání hlasu
Opìt pod secesními lustøíky, opìt s Liborem Vackem.
Promenoár MD
9.- 14.50 2. KOLO PØEHLÍDKY

RECITÁTORÙ SÓLISTÙ
- jevi�tì Mìstského divadla
16.00 EVRYBÁBY, Plzeò

JOHANKA 008 
- S. Kane, J. Anouilhin

scénáø: soubor
18.30 STUDIO DIVADLADAGMAR

a pedag. �koly Karlovy Vary
ANTIGONÉ - Sofokles,
J. Anouilh

Scénáø: H. Franková, M. Samec, DUHA
20.-21.00 Hodnocení poroty divadel 

poezie 
DUHA
21.30-1.00 ZÁMEK WOLKROVU 

PROSTÌJOVU
NÁDVOØÍ ZÁMKU
21.30 LERYS´CHERRIES 
- pìvecký sbor Gymnázia Jiøího Wolkera  
23.00 FI&KR
- prostìjovská bluegrassová kapela

51.FESTIVAL POEZIE WOLKRÙV PROSTÌJOV

HOST FESTIVALU

HOST FESTIVALU



19

ÈERVEN BUDE TRADIÈNÌ VE ZNAMENÍ DIVADLA A POEZIE

dokonèení ze str. 15
Nováèkem festivalu je køest´anské
maòáskové divadlo Za jeden provaz.
Sehrají laskavou pohádku pro nejmen�í
Mùj kamarád medvídek.
Zku�ená v�eumìlkynì - loutkohereèka,
re�isérka, autorka, pedago�ka i zahradni-
ce - Jana Turèanová pozve hravé dìti do
pøedstavení s názvem Pojïte s námi do
pohádky.

A posledním z místních, kteøí pøiletí
na MEDart je soubor Produkty èistì pøí-
rodní. Od této povedené partièky lze oèe-
kávat hodnì a cokoli. A tedy i Monty
Pythonùv létající cirkus. 
MEDart je pøehlídka, která má své stáli-

ce a má také hosty. Vybírá si je soustøe-
dìnì a peèlivì. Exotické ovoce své práce
do Prostìjova pøiveze Divadlo Polárka z
Brna. Je to profesionální soubor mladý
duchem i vìkem, který se ka�dým rokem
úspì�nìji a úspì�nìji vìnuje tvorbì pro
dìti. Nejen pro nì je urèeno pøedstavení
s názvem Pohádky krále Jeèmínka.
Uvidíme stréca Horáka a stréca Baòaøa,
kterak ba�tí knedlu, tvarù�ky� a i jinak
pobaví.
Odrùda divadla Polárky tvoøí koèovníci
Wagofon. Se svou pojízdnou károu
popojí�dí ve vlasti i mimo ní a rozdová-
dìnì vypráví pøíbìhy. U nás na zámku v
Prostìjovì se zastaví s pohádkou Ka�pá-

rek a draèí vejce. 
A a� z daleké ciziny je poslední a vzácný
divadelní host. Ochutnáme velké shakes-
pearovské drama od slovenského Bábko-
vého divadla �ilina. Tragédii Othello
alebo �krtiè benátský upravili a naserví-
rují ji nám elegantnì a s humorem èi
humorom.
Jedenáctý roèník pøehlídky divadelních
souborù a jejich hostù MEDart se koná v
sále ZU� a v Divadle Point. Ve dnech 6.
a 7. èervna se program pøesune na
nádvoøí prostìjovského zámku. Vstupné
na v�echna pøedstavení je dobrovolné, a
tak neváhejte a pøijïte ochutnat nìco z
divadelního pravého hanáckého koláèa. 

Wolkrùv Prostìjov
Opravdu je to u� 51 let, co tento  celo-
státní festival pøiná�í do Prostìjova poe-
zii.  Ale o rùzné poèiny na kulturním poli
není nouze ani u studentù na�eho mìsta. 
O tom vás chtìjí pøesvìdèit happenin-
gem k 51. roèníku WP v den zahájení
festivalu - v pondìlí 16. èervna 2008 v
prostorách mìstského parku (Smetanovy
sady) od 10.00 do 13.00 hodin.
V tomto èase budou na rùzných místech
v parku k vidìní a sly�ení pøíspìvky stu-
dentù gymnázií, støedních �kol a ZU�
Prostìjova. 
Vstup je volný, výbìr toho, na co se
budete chtít podívat, rovnì� volný.
Proto�e program je sice vytváøen studen-
ty, ale není urèen pouze jim, poøadatelé

zvou v�echny, kteøí si v tuto dobu mohou
udìlat volnou chvilku a pøijít se podívat. 
A tøeba se vám mezi tvoøivým mládím
zalíbí natolik, �e se pøijdete podívat i na 
51. roèník Wolkrova Prostìjova. 

Oba festivaly vznikly za pøispìní mìsta
Prostìjova.

-Hana Kotyzová, red-

OTHELLO ALEBO �KRTIÈ BENÁTSKY

V rámci festivalu MEDart mù�ete
7.èervna v 17 hodin  na nádvoøí prostì-
jovského zámku (v pøípadì nepøíznivé-
ho poèasí v mìstském divadle, jevi�tì za
oponou) shlédnout hru Othello alebo
�krtiè benátsky.
Pøíbìh Othella z pera Williama Shakepea-
ra se proslavil po celém svìtì. Hlavní
hrdina je èestný, odvá�ný, ctnostný,
nev�ímá si zákeøných problémù a intrik,
které ho obklopují. Othellovy spoleèen-
ské úspìchy a �tìstí nedávají spát jeho pøí-
teli Jagovi. Problémy propuknou hlavnì
po tom, kdy� Othello urazí Jagovu mar-
nomyslnost a nedostateènì ho spoleèen-

sky odmìní. Cesty obou kamarádù se
rozejdou. Jago se stává úhlavním Othello-
vým nepøítelem. Vede proti nìmu skrytý a
zákeøný boj. Othella zmanipuluje a vyvo-
lá v nìm slepou �árlivost, kterou nedoká-
�e ovládat a útoèí vùèi sobì, nejbli��ím...
Známý slovenský re�isér Jakub Nvota sa
dal pøemluvit, tragédii trochu pøepsal a v
�ilinì nedávno spatøilo svìtlo námìstí
pøedstavení Othello alebo �krtiè benátsky.
Najednou je tì��í rozeznat, zda je Othello
obìtí Jagovy zloby. A jestli Jago patøí k
nejvìt�ím zlosynùm v historii svìtové
dramatické literatury. Pøijïte se pùvodní
tragédii netradiènì zasmát! -red-

DIVADELNÍ NABÍDKA PLNÁ HVÌZD
dokonèení ze str. 15
Na této scénì získala pøed nìkolika lety
cenu Thálie také Bára Hrzánová v
inscenaci Hrdý Bud�es. O rok døíve
získal cenu Thálie 2006 David Prachaø
ve høe pra�ské Violy Novecento, kde
ztvárnil úlohu geniálního klavíristy.
Také toto pøedstavení je souèástí nejno-
vìj�í pøedplatitelské nabídky.
Z hereckých hvìzd, které se v pøí�tí
sezónì na prknech prostìjovského
divadla prostøídají, jmenovala øeditelka
Spurná bratry Vladimíra a Michala
Dlouhých, Mahulenu Boèanovou, Jitku
Èvanèarovou, Alenu Vránovou, Petra
Kostku, Franti�ka Nìmce, Danielu
Koláøovou, Milana Lasicu èi Ivana
Øezáèe. 
"Peèlivì jsme sestavovali také koncert-

ní abonmá," sdìlila øeditelka Spurná.
Moravská filharmonie bude v pøí�tí
sezónì koncertovat tøikrát, tvorbì pro
violu da gamba je zasvìcen koncert
souboru Ensemble Tourbillon, sesku-
pení Prague Basson Band zase pøedsta-
ví repertoár pro fagot. Obohacením
programu bude podle jejích slov také
koncert Orchestru Èeského rozhlasu
Brno na poèest 100. výroøí narození a
30. výroèí úmrtí skladatele Alfonse
Jindry, který je prostìjovským rodá-
kem.
Abonetní nabídku doplní stejnì jako v
minulých letech pøedstavení uvádìná
mimo pøedplatné. Nebude chytìt diva-
dlo Sklep s nejnovìj�í Besídkou, Melo-
dy Makers, Divadlo Spejbla a Hurvín-
ka a dal�í poøady. -eze-

PROGRAM HAPPENINGU:
2x módní show studentù SP�O
(SP�O, Vápenice 1)
2x módní pøehlídka studentù oboru 
modeláøství a návrháøství 
(S�O, s.r.o., Palackého 8 - 10)
Pìvecký sbor Lery´s Cherries 
(Gymnázium Jiøího Wolkera)
"�a to je v�e�?" 
(taneèní obor ZU� V. Ambrose)
"Holá �aba" 
- poeticko-dadaistický experiment (dramatický obor
ZU� V. Ambrose)
Main Street Ska Band 
- hudební kapela (Gymnázium Jiøího Wolkra)
Výrazový tanec 
(Støední zdravotnická �kola)
Tvùrèí dílna GJW
(Gymnázium J.Wolkera)
"Kaleidoskop" 
- improvizace na aktuální témata (Reálné gymnázium)
"Letem svìtem" 
- dìtské øíkanky z pohledu rùzných svìtových jazy-
kù  ( Reálné gymnázium)
Pásmo poezie z vlastní tvorby 
(Støední zdravotnická �kola)
Programem provází èlenové divadla Point
(Divadlo Point pøi GJW)
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Olomoucké kulturní léto
ÈTVRTEK 5. ÈERVNA
19:30 5. 6. Chantal Poullain

Veèer plný �ansonù v podání populární hereèky,
nádvoøí radnice 

Muzeum moderního umìní    Denisova 47, Olomouc

ÚTERÝ 3. ÈERVNA
19:00 Jazzový koncert

TEENS JAZZBAND 

Velké Losiny
Skupina se hlásí k tvz. první vlnì kalifornského jazzu
poøádá Iljajazz 

Chrám �Pový�ení sv. kríze PV

ÈTVRTEK 19. ÈERVNA
20.00 CHÓR URALSKÝCH 

KOZÁKÙ
Pøedprodej vstupenek ve Spoleèenském domì
po - pá , v dobì od 7.30 - 16.00hod. Cena
vstupenky v pøedprodeji: 200,-- Kè (cena

vstupenky na místì bude 260,-- Kè)

SOBOTA 21. ÈERVNA
19.00 KONCERT TØÍ SBORÙ
Koncert z dìl G. F. Händela, A. Dvoøáka, F. Schuber-
ta a L. Janáèka, Vstupné 60, slevy 30 Kè

Wolkrùv Prostìjov    

PÁTEK 13.- NEDÌLE 15. ÈERVNA
COUNTRY SALON

- pøehlídka country,folk, bluegrass pøímo v prostorách
plumlovského zámku

Zámek Plumlov   

ÚTERÝ 3. ÈERVNA
19.00 Prostìjovské dny hudby

TRIO FOLARTE
kytary: A. Slezáková, 
Ï. Burmeè, V. Flaj�inger

- pøedná�k. sál ND, poøádá ZU� V. Ambrose v Prostìjovì

ÚTERÝ 3. ÈERVNA
17.00 Prostìjovské dny hudby

ZÁVÌREÈNÝ KONCERT
�ákù ZU� V. Ambrose 

- pøedná�k. sál ND. Úèinkují �ási ZU� V. Ambrose v
Prostìjovì. Vstupné 40, slevy 20 Kè

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV

Apollo 13   Barákova 12, PV

ÈTVRTEK 5. ÈERVNA
20.00 Electronic Thursdays

dj´s:  David Drexler 
+ B-day guests

style: techno, minimal

PÁTEK 6.ÈERVNA
20.00 ROCK BY MALDA
Rocková party s Maldou a jeho hosty. Vstup volný!!!

SOBOTA 7. ÈERVNA
SVATBA KLEMENTA

Uzavøená svatební party....

ÈTVRTEK 12. ÈERVNA
20.00 Electronic Thursdays

dj´s:  stonedraiderz.wz.cz  dj´s
style: drum and bass, jungle

PÁTEK 13. ÈERVNA
21.00 DANCE VIBRATION 

Dj´s: VOJTY
(Hell stage - Zvolen) 
DIXENTRONIC 
(djdixent.ic.cz) 
BERRY (partyagency.eu) 
dj LUIGI....

Funky house party Dance Vibration se opìt vrací do
prostìjovského Apolla 13. Bìhem veèera vystoupí
mafian z Hell stage dj Vojty!!! Bìhem veèera se roz-
dávají promo CDs Dance Vibration vol.1 !!! 

SOBOTA 14. ÈERVNA
21.00 NAROZENINOVÁ PARTY

CARLOS and MARKY!!! 
Dj´s: ALLEKI + KOBYLKA, 
DIXENT, Carl King.

ÈTVRTEK 19. ÈERVNA
20.00 Electronic Thursdays

dj´s:  Leny + Ajfel
style: tech house, hard style

PÁTEK 20.ÈERVNA
20.00 ROCK IN APOLLO 

Durchumdurch - Prostìjov (Alternative-
HC). Empty hall of fame - Libina 
(HC-punk).Turtle fighters - Ko�ice 
(HC).Damage.,inc - legendární 
Metallica revival z Prostìjova!!!

SOBOTA 21. ÈERVNA
21.00 3-DIMENSIONS d´n´b party

ÈTVRTEK 26. ÈERVNA
20.00 Electronic Thursdays
style: house, break beat, electro

PÁTEK 27. ÈERVNA
21.00 S.R.SCOOL pres. HOUSE 

NATION
Dj´s: SMASHING RAVER, 
JUNKIE, JORGITO 
and guest

SOBOTA 28. ÈERVNA
21.00 HIP HOP SUMMER BEATS 

vol.1 
Dj´s: United Crew + guest!

Dance Battle Trutnov vs. Prostìjov! 

ZU� Vladimíra Ambrose Kravaøova 14, PV

PÁTEK 6.ÈERVNA
17.00 Besídka ke Dni matek
- sál ZU�

STØEDA 11. ÈERVNA
17.00 Koncert populární hudby 
- sál ZU�

PlumLOVE 2008              Zámek Plumlov

PÁTEK 27. ÈERVNA
19.00 �védský stùl 
- Divadlo Point - Prostìjov www.divadlo.cz/point
20.00 Old Brown Shoes  
- brit rock -Plumlov  http://www.oldbrownshoes.com/
21.30 Na vlnách Laxemberku 
- hudebnì - nehudební jazz jamm session 

SOBOTA 28. ÈERVNA
12.- 20.00 Filmové projekce 

studentských talentù
15.00 - Monty Pythons Flying Cirkus 
- Èistì pøírodní produkty
16.00    Rage againts the machine 
- revival band - pv
18.00  Veselá Zhouba  
www.vesela-zhouba.ic.cz
19.00    3 F
http://bandzone.cz/3fkrev
20.00    Zion Squad  
www.zionsquad.com 
21.00 Modrá opice 
http://bandzone.cz/modraopice
22.00    Spitter Karl

- www.splitterandkarl.unas.cz
23.30    KARL.EXE
www.phonoline.cz

NEDÌLE 29. ÈERVNA
12.-20.00 Filmové projekce

studentských talentù
16.00 Main street ska band 
http://www.mainstreet.wz.cz/
17.00 JazzPRO Ensemble (PV)
18.00 Lerrys cherries 
-pìvecký sbor pøi GJW
19:00 Letající rabín  
http://www.letajicirabin.com/
20.00 Strakonický dudák 

aneb o naplnìném snu
Divadlo POINT. re�ie: A. Procházka, hrají G.Veselá,
M. Novotná, M. Dìdoch, V. Lu�ný, O. Krátký, M.
Ondra a dal�í.
21.30 Plán R 
Divadlo Point. Volnì na motivy Dr. Divnolásky Stanle-
yho Kubricka. Autorská dvojice J. Hyndrich, L. Jorníè-
ková. Hrají: R. Kozmík, O.Krátký, M. Dìdoch, V. Sto-
jan, A. Procházka. 

PODROBNÝ PROGRAM FESTIVALU NAJDETE NA STR. 18
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Muzeum Prostìjovska v Prostìjovì poøádá v rámci výstavy 
Armáda Èeské republiky ve fotografiích prázdninovou akci pro dìti, 

a to  28. srpna 2008 exkurzi na 22. leteckou základnu do Námì�tì nad Oslavou,
kde pøi zpáteèní cestì si prohlédneme Technické muzeum v Brnì a projedeme se his-

torickým autobusem do areálu mìstské hromadné dopravy v Brnì - Lí�ni.
Cena: úèastník bude platit zálohu na autobus - 200,- Kè, 

prohlídka leti�tì a muzea bude zdarma.
Pøibli�ný program: odjezd 7.30 hod. z Prostìjova, v 10. 00 hod. prohlídka leti�tì

od 13. 00 hod. prohlídka Technického muzea v Brnì a jízda historickým autobusem
v 16. 00 hod.odjezd do Prostìjova.

Pedagogický dozor bude pro pøihlá�ené dìti zaji�tìn. 
Pøihlá�ky na e-mailové adrese: jslezackova@muzeumpv.cz

VÝSTAVA K 75. VÝROÈÍ
BOTANICKÉ ZAHRADY

Ve výstavních sálech Muzea Prostìjovska
je v tìchto dnech k vidìní výstava mapu-
jící historii i souèasnost botanické zahrady
na Lidické ulici. Zahrada slaví v leto�ním
roce 75 let od svého vzniku. "Myslím, �e
Prostìjov si bez botanické zahrady lze jen
tì�ko pøedstavit. Je témìø v centru mìsta a
mìla by být je�tì více i ve støedu dìní. O
to se sna�íme napøíklad zatraktivnìním
náv�tìvní doby a zapojením se do Unie
botanických zahrad. Vìøím, �e do svých
stých narozenin se na�e botanická zahrada
doèká je�tì i roz�íøení na nìkteré dal�í

plochy, které jsou k dispozici smìrem k
nìkdej�ím jezdeckým kasárnám. Byl by
to urèitì pìkný dárek v�em milovníkùm
okrasných kytek a døevin," uvedl místos-
tarosta mìsta Pavel Drmola. V muzeu
byla pøi pøíle�itosti vernisá�e výstavy
zároveò pokøtìna nová publikace vìnující
se prostìjovské botanické zahradì. "Pub-
likace, o její� vydání se zasadilo ekocent-
rum IRIS, bude zájemcùm k dispozici na
informaèní slu�bì mìstského úøadu a také
v  centru na Husovì námìstí," doplnila
Eva Zatloukalová z organizace IRIS.  -jg-

Kino Metro 70 �kolní 1, PV

DO PÁTKU 20. KVÌTNA
Ludìk Peøina, Libor Teichmann
- Tak to vidíme my - vernisá� 14. 5. v 17 hodin.

DO NEDÌLE 22. ÈERVNA
MAREK GERHARDT
� Irsko, fotografie 

DO PÁTKU 27. ÈERVNA
LENKA KRBCOVÁ 
� obrazy, objekty, fotografie

OD NEDÌLE 29. ÈERVNA
RENATA LACINOVÁ
� keramika 

DO KONCE ÈERVNA
PROSTÌJOV FASHION PHOTO II
Fotografie L. Macenauera a M. Èechvala

Galerie B   �kolní 49, PV

OD ÚTERÝ 3. ÈERVNA
JINDØICH �TREIT:
Ocelový svìt
Vernisá� 3. 6. v 17. hodin. Úvodní slovo: Ing. Jiøí Vybí-
ral. K výstavì promluví Jiøí andrýsek a Roman Ludva.
Hudební program pøi vernisá�i: Rudolf Prosecký -
basová kytara, Zdenìk Pella - klávesy. Výstava potrvá
do 12. èervence.

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV �palíèek      Uprkova 8, PV

DO KONCE ÈERVNA
Pics chosen by AK 47
kresby, malby

Bar 12opic Partyzánská 14, PV

DO KONCE ÈERVNA
Výstava vítìzných prací z fotosoutì�e
reportá�ních fotografií na téma : 
Jací jsme a Svìtlo a stín

Srdeènì Vás zveme 3. - 5.6. 2008
od 13. - 18.00 hod. (po telefonické 

dohodì i dopoledne tel. 582351752)
na Dny otevøených dveøí 

spojené s výstavou prací �ákù 
výtvarného oboru a se zápisem �ákù 

na �kolní rok 2008/2009.

Galerie Linka Kravaøova 14, PV

OD PONDÌLÍ 2. ÈERVNA
RUDOLF NÌMEC 
- Ver�ované obrazy mága Vysoèiny
Vernisá� 2.6. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 30. èervna. 

KK Duha        �kolní 4, PV

Foyer MD     Vojáèkovo n. 1, PV

DO KONCE ÈERVNA
MARTIN PEÈ - Sochy

Zámek Plumlov

DO NEDÌLE 8. ÈERVNA
Zkamenìliny - archiv �ivota

DO NEDÌLE 8. ÈERVNA
MARIE FISCHEROVÁ -KVÌCHOVÁ
- sbìratelka

DO NEDÌLE 15. ÈERVNA
Botanická zahrada
ve ètyøech roèních obdobích

PO CELÝ ÈERVEN
Èeské mise Armády Èeské republiky 

OD ÈTVRTKA 12. KVÌTNA
JO�A UPRKA

OD ÈTVRTKA 12. KVÌTNA
PANENKY 1890 - 1980

Na vernisá�i, která se uskuteènila 7. kvìtna, nechybìli ani starosta Jan Tesaø a mís-
tostarostové Pavel Drmola a Miroslav Pi�t´ák.
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Kulturní klub DUHA �kolní 4, PV

STØEDA 4. ÈERVNA
16.00 Klub pro amatérský film

a video

ÈTVRTEK 5 ÈERVNA
14.00 Setkání jubilantù

mìsta Prostìjova
kulturní program zaji�t´uje ZU� V. Ambrose v Pros-
tìjovì

ÚTERÝ 10. ÈERVNA
14.00 Svaz dùchodcù uèitelù

- výborová schùze

STØEDA 11. ÈERVNA
14.00 Setkání jubilantù mìsta 

Prostìjova 
kulturní program zaji�t´uje ZU� V. Ambrose v Pros-
tìjovì

ÈTVRTEK 19. ÈERVNA
Akademie tøetího vìku - zájezd  

KA�DÉ PONDÌLÍ
19.00 Nácvik - národopisný soubor

Mánes 
(vede M.Vyslou�ilová)

KA�DÝ PÁTEK
16.00 Nácvik - Taneèní skupina 

RUT
(vede E. �tefková)

DO KØESLA PRO HOSTA 
ZASEDNE JAN SAUDEK

Ve ètvrtek 12. èervna probìhne od 19.
hodin ve Spoleèenském domì talkshow
nazvané Køeslo pro Hosta.
Jana Saudka, známého èeského foto-
grafa a exhibicionistu bude zpovídat
moderátor Lubo� Xaver Veselý, jeho�
inteligentní humor mo�ná znáte také
z poøadu Èeské televize Café X.

A jak se bude talkshow odvíjet? To zále�í
právì na vás, divácích. Otázky toti� bude-
te klást i VY.
O hudební doprovod se postará prostìjov-
ská skupina Romantica.
Pøedprodej na akci je mo�ný pøímo ve
Spoleèenském domì nebo na tel. 582 333
003.  -red- foto: archiv

"AKADEMICI" NA �KOLNÍM VÝLETÌ?
Èervnovým setkáním skonèí dal�í
pololetí tolik oblíbené Akademie III.
vìku v Prostìjovì. Je ji� nepsanou tra-
dicí, �e v tuto dobu je voleno téma
oddechovìj�í - a letos tomu nebude
jinak.  Na jednu z uskuteènìných pøed-
ná�ek - "Rodina Mánesù a panská
sídla" navá�e malý výlet do Èech pod
Kosíøem  - ve ètvrtek, 19. èervna 2008.
Linka  FTL odjí�dí ze stanovi�tì è. 1 v
8,45  hodin - a pùjdeme také ve stopách
Josefa Mánesa! Spoleènì s námi
mohou jet i ostatní zájemci, které toto
téma zajímá.... -iè-  

ÈTVRTEK 12.ÈERVNA
19.00 Køeslo pro hosta  

Lubo� Xaver Veselý 

zpovídá Jana Saudka
Hudební doprovod - skupina Romantica, pøedprodej:
582 333 003, sdpv@centrum.cz   www.sdpv.cz

Spoleèenský dùm    Komenského 6, PV

ÈTVRTEK 5 ÈERVNA
14.00 SVAZ DÙCHODCÙ,

místní organizace Prostìjov
Beseda V. Matyá�kové na téma Zájezd do Anglie,
pøedná�kový sál
18.00 KLUB REIKI

Karma, numerologie - co s tím?
Pøedná�ka vyu�ívající nìkteré poznatky z knihy Ale-
xandra Svija�e - Karma-�ivot bez konfliktù v kombina-
ci s oblastí numerologie. Pøedná�í  Ing. Zdenìk Kovar-
òa. Harmonizaènì-léèebná meditace. Vede dr. Ladislav
Hodek, prezident Asociace reiki,èervený salonek. 
Vstupné 90 Kè  

PÁTEK 6. ÈERVNA
16.00 REIKI I. stupeò 
Pøedná�ka pro veøejnost, následuje semináø pro zájemce

o inicializaci na I. stupeò reiki. Pøedná�í dr. Ladislav
Hodek, prezident Asociace reiki, èervený salonek.

SOBOTA 7. ÈERVNA
10.00 REIKI II. stupeò 

Semináø s inicializací
na II. stupeò reiki.    

Pøedná�í dr. Ladislav Hodek, prezident Asociace
reiki, èervený salonek. 
14.00    VÝBÌROVÝ SEMINÁØ 
Mo�nosti: Reiki III.st., Karuna KI I.,II. a III.st., Fili-
pínský magnetismus I. nebo II.st. Pøedná�í dr. Ladi-
slav Hodek, prezident Asociace reiki ÈR a SR, èer-
vený salonek.

ÚTERÝ 24. ÈERVNA
KLUB STOMIKÙ
Schùze, pøedná�kový sál

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV

ÈTVRTEK 12. ÈERVNA
9.20 a 10.30 

Vítání obèánkù 

ÈTVRTEK 26. ÈERVNA
9.20 a 10.30 

Vítání obèánkù

Obøadní síò radnice

CHCETE SE NAUÈIT HRÁT
NA BICÍ NÁSTROJE?

Zvu v�echny zájemce z øad chlapcù 
a dívek ve vìku 9-13let 

NA DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ,
který poøádá 

Základní umìlecká �kola V.Ambrose v Prostìjovì, 
ve tøídì bicích nástrojù( v suterénu �koly) 

UÈEBNA JIØÍHO HOMOLY
dne18.6. v èase od 14.00 do 16.00hod.
Tøída je vybavena nejrùznìj�ími typy

bicích nástrojù, poèínaje klasickou bicí soupravou, 
tympány,xylofonem a øadou dal�ích 
zajímavých druhù bicích nástrojù. 

Ti nejlep�í z øad �ákù bicí tøídy pak mohou
své schopnosti dále rozvíjet 

a prohlubovat v dechovém orchestru,
který pùsobí pøi ZU� v Prostìjovì.

V�ichni zúèastnìní budou mít mo�nost 
se s jednotlivými nástroji

seznámit a rovnì� si na nì i zkusit zahrát.

Cílem této akce je oslovit dìti 
v daném vìku a podchytit v nich zájem 

o hru na tento jistì atraktivní 
hudební nástroj.

Bli��í informace mù�ete získat v sekretariátì �koly
u paní Vaøekové, nebo na tel. èísle 582 406 050 

popøípadì u pana uèitele Jiøího Homoly
na tel. 776 698 229.

Na Va�í úèast se tì�í                    ZU� v Prostìjovì

Uèitel bicích nástrojù
Jiøí Homola
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Celkem 18 maturitních 
tříd se přihlásilo do 
druhého ročníku sou-
těže „O nejoriginálnější 
maturitní tablo“. Vítě-
zové obdrželi ve středu 
14. května v zasedací 
místnosti starosty měs-
ta Prostějova fi nanční 
obnos ve výši 1500, 
1000 a 500 korun. Tyto 
peníze se jim budou ho-
dit například na úhradu 
občerstvení na maturit-
ním večírku.

„Nebylo vůbec jednoduché vybrat 

mezi všemi přihlášenými to nejlepší tab-

lo. Hned na první pohled se nám vypro-

fi lovalo několik účastníků, kteří se svým 

pojetím odlišovali od všech ostatních. 

Každý člen komise přidělil body soutě-

žícím a určil pořadí. Konečný vítěz vyšel 

ze součtu přidělených bodů, takže první 

místo nakonec obsadila Střední průmys-

lová škola oděvní, druhé místo Střední 

průmyslová škola a střední průmyslové 

učiliště strojírenské, a o třetí místo se 

podělilo Cyrilometodějské gymnázium 

a Gymnázium Jiřího Wolkera,“ uvedl 

místostarosta Pavel Drmola.

„Jsme velmi rádi, že se do soutěže 

přihlásilo tolik maturitních tříd. Zdá 

se, že každým rokem roste zájem o tuto 

soutěž, takže věříme, že se tradice oceňo-

vání nejoriginálnějších maturitních tabel 

udrží,“ doplnila členka hodnotící komise 

a radní Alena Rašková.  -jg-

Vítězové soutěže O nejoriginálnější tablo  

Nebylo vůbec jednoduché 
vybrat mezi všemi 

přihlášenými 
to nejlepší tablo.

Finanční obnos ve výši 1500 korun si z rukou místostarosty Pavla Drmoly 

a radní Aleny Raškové převzaly zástupkyně vítězné třídy 4. A Střední prů-

myslové školy oděvní.  Foto: Jana Gáborová

V úterý 24. června 2008 
od 9:00 do 12:00 hod. 
se na náměstí T.G.Ma-
saryka v Prostějově 
uskuteční další ročník 
akce s názvem „Věda 
v ulicích“. Hlavním inici-
átorem a organizátorem 
je Lidová hvězdárna v 
Prostějově, p. o.  a tři 
místní gymnázia. 

„Prostějovská Lidová hvězdárna, 

Reálné gymnázium, Gymnázium Jiřího 

Wolkera a Cyrilometodějské gymnázium 

v tento den zároveň přispějí do pro-

jektu EVROPSKÉHO FÓRA VĚDY A 

TECHNIKY a českého projektu ČESKÁ 

HLAVA tím, že bez návštěvy hvězdárny 

umožní veřejnosti bezplatně a bezpečně 

pozorovat speciálním dalekohledem slu-

neční fotosféru se skvrnami. Musím ale 

upozornit, že pozorování se uskuteční 

jen za bezmračné oblohy. Stále v perma-

nenci však budou  studenti zmíněných 

g y m -

n á z i í , 

kteří veřejnosti předvedou za dozoru 

svých kantorů zajímavé fyzikální a 

chemické pokusy. A veškeré dění do-

provodíme odborným komentářem,“ 

popsal ředitel prostějovské hvězdárny 

Jiří Prudký.

Věda v ulicích se bude letos v Pros-

tějově konat již počtvrté. První ročník 

pořádala hvězdárna sama, postupně se k 

akci připojila všechna prostějovská gym-

názia. A na co že se mohou návštěvníci 

akce těšit? „Bude to celá řada pokusů, 

jen namátkou výroba zubní pasty pro 

slony, bengálské ohně, výroba tajného 

inkoustu, využití statické elektřiny nebo 

výbuch vodíku – bát se však nemusíte,“ 

nastínil lákavou nabídku Prudký s tím, 

že Prostějov je jediným městem v České 

republice, kde se Věda v ulicích koná od 

samotného počátku.

Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí MěÚ v Prostějově

Snímek z předchozícho ročníku 

Vědy v ulicích, který se uskutečnil 

také na náměstí T. G. Masaryka. 

 Foto: archiv

Náměstí se promění v alchymistickou dílnualchymistickou dílnu

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací

si převzali cenysi převzali ceny

Střední odborné  učiliště obchodní nám. Ed. Husserla 1, Prostějov vás zve na

 XV. GASTRODEN  
praktickou část závěrečných zkoušek žáků III. ročníku oboru vzdělání Číšník - 

servírka čtvrtek 12. června 2008 od 9,00 hod. přednáškový sál Národního domu

Program:

- slavnostní tabule

- fl ambování palačinek a ovoce

-  servis bílého, červeného 

a šumivého vína

- příprava složitých káv

- příprava míchaných nápojů

-  míchání ovocných a zeleninových 

salátů

- ukázka netradičního balení

-  prezentace oborů vzdělání 

SOU obchodního

Více informací naleznete na 
www.hvezdarnapv.cz nebo 

na www.ceskahlava.cz 

30. května 200830. května 2008 2323
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Studentský majáles ve 
středu 7. května a na 
něj navazující Přehlídka 
studentských talentů z 
oblasti divadla, hudby a 
fi lmu ZÁMEK POINTU, 
která proběhla  od 8. do 
10. května – to byla první 
ze tří „etap“ kulturního 
dění v prostějovském 
zámku na Pernštýnském 
náměstí. S další nabíd-
kou přijde začátkem 
června Základní umělec-
ká škola a její přehlídka  
MEDart a v závěru červ-

na doprovodný program 
Wolkerova Prostějova. I 
dějištěm těchto akcí se 
stane nádvoří prostějov-
ského zámku.

„Je to už několik let, kdy zámek ožil na 

pár dní kulturou, proto jsme se rozhodli, že 

zkusíme podobný podnik zopakovat,“ vzpo-

míná jeden z organizátorů Aleš Procházka. 

Přehlídku studentských talentů organizovalo 

Gymnázium Jiřího Wolkera v úzké spoluprá-

ci se svým studentským divadlem Point za 

podpory města Prostějova, společnosti TK 

Plus a Čeps, a.s. „První úvahy o uspořádání 

této akce padly už někdy v zimě, pak přišla 

na řadu  tvrdá práce, zejména organizační-

ho ražení. Bylo by nemyslitelné uspořádat 

podobný projekt bez podpory partnerů a 

zároveň bez obrovského nadšení mladých 

„studentských“ umělců,“ doplnil ředitel GJW 

Michal Šmucr.

Co se týče programu, všechny tři dny 

měly účastníkům i divákům co nabíd-

nout. „Ať už to byly workshopy, koncerty, 

večerní představení či závěrečná prohlídka 

zámku. Máme pozitivní ohlasy návštěvní-

ků a pokud to mohu zhodnotit, atmosféra 

na prostějovském zámku byla skutečně 

vynikající. Chtěl bych tímto ještě jednou 

poděkovat všem organizátorům – speciel-

ně Jakubu Hyndrichovi -  a účinkujícím,“ 

konstatoval  Procházka.

Že šlo o podařenou akci potvrdil i mís-

tostarosta Prostějova Pavel Drmola: „Jsme 

rádi, že se takovou přehlídku  povedlo 

uskutečnit. Právě kulturním počinům po-

dobného charakteru by měl zámek sloužit i 

v budoucnu, což jistě občané a návštěvníci 

Prostějova ocení,“ uzavřel Drmola.

Po šesti letech znovu ožil prostějovský zámek kulturou

Součástí přehlídky byly i divadelní hry s lechtivým nádechem Foto: archiv

Ve středu 7. května 
patřil Prostějov studen-
tům. Krátce po poledni 
zde totiž vypuklo tradiční 
veselí - Majáles. Oproti 
uplynulým ročníkům, 
kdy se celý program 
odehrával před prostě-
jovskou radnicí, tento-
krát prošel městským 
centrem pouze průvod 
studentů a série vystou-

pení se přesunula na 
nádvoří zámku. 

„Myšlenka využít prostějovský zámek ke 

konání kulturních akcí vznikla při vzájemné 

diskuzi s místostarostou Pavlem Drmolou. 

Jsme velice rádi, že jsme k tomuto kulturní-

mu oživení mohli také přispět. Mám pocit, 

že komorní atmosféra zámeckého nádvoří je 

lepší než široké prostranství náměstí T.G.Ma-

saryka,“ uvedl Michal Šmucr, ředitel pořáda-

jícího Gymnázia Jiřího Wolkera. 

Po příchodu do zámeckých prostor se se 

svými choreografi emi prezentovaly postupně 

jednotlivé školy. Vystoupení Jana Nedbala, 

studenta SOU obchodního, nám. E. Husser-

la, s jeho imitací zpěvačky Lucky Vondráč-

kové doprovázené neskutečnými tanečními 

kreacemi nakonec nejenže všem přítomným 

téměř vyrazilo dech, ale rozhodlo tím i o 

králi Majálesu. „Jsem nadšený, ve vítězství 

jsem nedoufal,“ komentoval své korunování 

novopečený studentský vládce. Podle tradič-

ního zvyku pozval následně  krále Majálesu k 

projížďce městem starosta Jan Tesař. 

 Zdeněk Vysloužil, Jana Gáborová

  Králem Majálesu Honza NedbalKrálem Majálesu Honza Nedbal

Střední odborné učiliště obchodní 

v Prostějově se stalo autorizovanou 

osobou, která bude akreditovat vý-

sledky dalšího vzdělávání dospělých 

(zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování 

a uznávání výsledků dalšího vzdělá-

vání)a zařadilo se mezi 30 subjektů v 

ČR, kterým autorizující ministerstvo 

zemědělství a ministerstvo pro míst-

ní rozvoj udělilo licenci.

V oborech cukrář, řezník, kuchař a 

číšník lze složit zkoušku před komisí a 

získat tak doklad o dílčí kvalifi kaci, aniž 

by bylo nutné chodit několik let do školy. 

Je obvyklé, že lidé pracují v jiném oboru, 

než který vystudovali. Svůj nový obor 

velmi dobře ovládají, problém je ale v 

tom, že chtějí-li  změnit místo, nemají 

jiný doklad o kvalifi kaci než své pů-

vodní vysvědčení, diplom či výuční list. 

Národní soustava kvalifi kací umožňuje 

získat jak dílčí kvalifi kace, tak postupně 

na principu puzzle (tj. složením několika 

dílčích kvalifi kací) i úplnou kvalifi kaci, 

která nahradí výuční list v příslušném 

oboru. Za vykonání zkoušky se platí. 

Na adrese www.narodni-kvalifi kace.cz 

jsou zveřejněny jak kvalifi kační tak i 

hodnotící standardy, takže zájemce s 

nimi může porovnat své dovednosti. 

Na adrese SOU obchodního Prostějov 

získáte veškeré informace o konkrétních 

dílčích kvalifi kacích: telefon : 582351977, 

e-mail : souobch@pvskoly.cz, www.sou-

obch.pvskoly.cz

Škola je připravena 
organizovat přípravné kurzy 

k jednotlivým zkouškám.

Smysluplnost projektu je podmíněna 

změnou legislativy (především živnos-

tenského zákona), která však podle našich 

předpokladů musí nutně přijít. Živnos-

tenský zákon v oblasti vázaných živností 

dnes počítá jen s úplnými kvalifi kace-

mi.

Doklad o vzdělání i bez 
chození do školy 
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V rámci zkvalitnění na-
šich služeb nabádáme 
odběratele společnosti 
MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a.s. (dále jen 
MOVO), kteří dosud 
nevyužívají bezhoto-
vostních plateb vod-
ného a stočného, aby 
využili níže navržených 
forem plateb. Bezhoto-
vostní platba je výhod-
nější z důvodu fi nanční 
a časové náročnosti. 
Platba složenkou či v 
hotovosti přináší nejen 
časovou zátěž, ale i 
riziko v nakládání s 

hotovostí ve veřejných 
prostorách. V sou-
časné době je možno 
vybrat si z několika 
variant plateb vodného 
a stočného:

1) Využití platby přes SIPO: platba 

prostřednictvím SIPA je levnější než 

platba složenkou bez ohledu na výši 

placené částky a lze jej využít k platbě 

faktur i záloh. K zavedení této služby 

stačí zajít s občanským průkazem na 

inkasní středisko pošty, kde Vám bude 

přiděleno spojové číslo – SIPO, které 

pak osobně nahlásíte na zákaznických 

centrech MOVO.* 

Platby přes SIPO představují ze-

jména pro zákazníky, kteří tento sys-

tém využívají i pro jiné platby (např. 

elektrická energie, plyn, poplatky za 

rádio a televizi,...), nejbezpečnější a 

nejpohodlnější způsob plateb vodného 

a stočného s minimálními náklady.

2) Inkasní způsob platby: lze využít 

na platbu faktur i záloh a probíhá auto-

maticky bez Vaší účasti. Stačí nastavit 

povolení inkasa z Vašeho účtu ve pro-

spěch účtu MOVO pro vodné a stočné 

27-4183950217/0100 a doklad o povo-

lení inkasa předložit na zákaznických 

centrech společnosti osobně.*

U plateb přes SIPO a inkas není 

vhodné stanovit příliš nízký limit pro 

výši hrazené částky, protože v případě 

překročení limitu není platba prove-

dena.

3) Trvalý příkaz: lze jej využít 

na platbu záloh. V tomto případě je 

vhodné osobně sjednat na oddělení 

smluv v našich zákaznických cent-

rech pevnou-smluvní zálohu, tzn. že 

její výše bude dle naší dohody až do 

odvolání neměnná (tzn. nebude se 

měnit na základě výše Vaší vyúčto-

vací faktury).

 

4) Platba přes terminál SAZKY. 

Tuto novinku pro Vás naše společnost 

chystá uvést do praxe již v tomto roce. 

K dispozici bude na území naší re-

publiky 3 000 terminálů. Poplatek za 

jakoukoliv placenou částku je pouze 15 

Kč. Platba bude probíhat na základě se-

jmutí čárového kódu, který je umístěn 

na faktuře, nebo předpisu záloh. 

* Pokud nechcete chodit na zákaz-

nická centra osobně a máte přístup k 

internetu můžete své okopírované do-

klady zaslat poštou nebo naskenované 

e-mailem. A to tak, že SIPO se svými 

údaji vyplníte na formuláři, který na-

jdete na www.smv.cz/  Zákaznický ser-

vis / Formulář – SIPO. Vytiskněte si jej 

a vyplněný a podepsaný zašlete poštou 

nebo naskenovaný na zc@smv.cz. U in-

kasního způsobu platby kopii dokladu 

o povolení inkasa s Vaším podpisem, 

kontaktními údaji a Vaším EVČO 

– evidenčním číslem odběratele, zašle-

te poštou nebo naskenovaný e-mailem 

na zc@smv.cz. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Váš dodavatel vodohospodářských 

služeb pro okresy Olomouc, Prostějov 

a Zlín. 

Doporučení pro odběratele společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

Platit vodné a stočné bezhotovostně se vyplatí

Školství 
a sociální oblast Volný čas

INFORMAČNÍ SLUŽBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZAJIŠŤUJE:
- informace o činnosti a službách městského úřadu úřadu
- vydávání ověřených výpisů systému CzechPointPoint
- informace o městě Prostějov a jeho institucíchcích
- informace o kulturních, společenských a sportovních akcích ve městěportovních akcích ve městě
- evidence a výdej ztrát a nálezů
- informace pro turisty
- prodej upomínkových předmětů, publikací, plánů města, plánů města

- informace o příjezdech a odjezdech vlaků a autobusů
- přehled ubytovacích a stravovacích možností ve městě
- prohlídky radnice
- hlášení městského rozhlasu
-  služba při jednání na městském úřadě pro 

tělesně postižené občany
- mluvíme anglicky a německy

Kontakt: 
Informační služba Městského úřadu 

v Prostějově
 nám. T. G. Masaryka 12-14, Prostějov

tel.: 582 329 722-3, 
e-mail: informace@prostejov.eu, 

webové stránky. www.prostejov.eu 

Provozní doba: 
pondělí – čtvrtek 8.00 – 17.00 
pátek     8.00 – 16.00

  

Bezplatný On-line 
kurz o diskriminaci 

spotřebitele
Sdružení obrany spotřebitelů nabízí zá-

jemcům on-line kurz, který je dostupný na 

webu SOS www.spotrebitele.info Kurz byl 

vytvořen za fi nanční podpory programu 

Evropské unie Transition Facility. Kurz 

poskytuje zájemcům kompletní přehled 

o problematice diskriminace spotřebitele. 

Absolvent kurzu bude znát základní pojmy 

diskriminace spotřebitele, druhy diskrimi-

nace, příklady co je a není diskriminace a 

prostředky obrany. 

 Podnikatel, který absolvuje test získa-

ných znalostí z diskriminace na 60 %, pak 

může přistoupit ke Kodexu nediskriminu-

jícího podnikatele. Spotřebitelům kodex 

přináší informace, že tito podnikatelé usilu-

jí o dodržování zásady rovného zacházení 

– nediskriminace a snaží se vykonávat svoji 

podnikatelskou činnost v souladu nejen se 

zákonem, ale i s etickými a morálními zá-

sadami. Máte-li zájem vyzkoušet si bez-

platný on-line kurz, prosím, následujte 

odkaz: http://kurzy.spotrebitele.info.  

Sdružení obrany spotřebitelů
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Zdenka Kolísková, Prostějov, Věra Šrotová, Prostějov, Helena Vychodi-

lová, Prostějov, Antonín Daněček, Prostějov, Verona Doleželová, Prostějov, 

Emilie Orságová, Prostějov, Ivan Verner, Prostějov, Vlastimila Grmelová, Prostějov, 

Marie Hošková, Prostějov, Květoslava Kraváková, Prostějov, Václav Vychodil, Pro-

stějov, Miluše Sachrová, Prostějov, Radoslava Dudková, Prostějov, Marie Hronová, 

Prostějov, Věra Jauerniková, Prostějov.

Ferdinand Koutný, Prostějov, část Žešov, Bedřich Kuchař, Prostějov, Ma-

rie Juráková, Prostějov, Jaroslav Nečas, Prostějov, část Vrahovice, Květoslav 

Srovnal, Prostějov, Zdeňka Jelínková, Prostějov, Anna Soldánová, Prostějov, část Vra-

hovice, Milada Leinweberová, Prostějov, Anna Kalandrová, Prostějov, Josef Jandelka, 

Prostějov, Stanislava Čundrlová, Prostějov.

Julie Tesárková, Prostějov, Jaroslav Pospíšil, Prostějov, Jakub Daněk, 

Prostějov, Jaroslav Kala, Prostějov, část Domamyslice,  Marketa Th ielová, 

Prostějov, Margita Zápařková, Prostějov, Štefan Borovský, Prostějov, Oldřich Doležel, 

Prostějov.

Vilma Jarešová, Prostějov, Miloš Svoboda, Prostějov, Antonín Hromada, 

Prostějov, Anna Michaličová, Prostějov, Antonín Keprt, Prostějov, 

Karla Kolářová, Prostějov

Eliška Lipoldová, Prostějov

Marie Komárková, Prostějov

Vincencie Studená, Prostějov

Olga Pořízková, Prostějov

Blahopřejeme
V měsíci květnu oslavili své životní jubileum: 

70 

75 

80 

85 
91 

92 
96 

97 

99 

Noví občánci města Prostějova 
Dne 24. dubna 2008 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni 

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

Prostějova: 

Viktorie Kobzová, Ema Valterová, Dominik Trajer, Adéla Kovářová, Adam Zdo-

bina, Karolína Šarišská, Jiří Slezák, Simona Zeidlerová, David Hejcman, Veronika 

Lisová, Martin Voráč, Matěj Navrátil, Matěj Pospíšil, Patrik Zmydlený, Klára Neme-

lová, Pavlína Kučerová, Michal Trnavský, Marek Trnavský, Pavel Cigr, Sofi e Tošková, 

Radka Petrovská, Lukáš Brančík, Václav Sýkora, Sára Ambrožová, Daniel Horňák, 

Zuzana Lukášová, Denisa Stránská, Lukáš Ševčík, Karolína Chudá. 

Dne 15. května 2008 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uví-

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

města Prostějova: 

Matěj Cibulka, Antonín Štourač, Nela Procházková, Ema Kuciánová, Patricie 

Strouhalová, Zuzana Malanová, Michal Nedbal, Tereza Poláková, Adéla Králová, 

Jan Navrátil, Šimon Rozehnal, Egshiglen Tserendorj, Tomáš Hrabovský, Simona 

Kašparcová, Dominik Zelinka, Šimon Zicho, Julie Ŕíčná, Jakub Tuček, Michaela 

Prokešová, Natálie Jurníková, Nikola Cibulcová, Lukáš Julínek, Eliška Jebavá, Sofi e 

Jungmannová, Dominika Mikalová, Eva Šindelárová, Sebastian Prakash, 

Tina Pivoňková, Jan Červinka.

Poděkování
Minulý měsíc se na Dětském dopravním hřišti v Prostějově konala Dopravní 

soutěž pro děti a mládež se zdravotním postižením. Akci pořádal Dětský domov 

Prostějov ve spolupráci s Autoklubem Prostějov, Policií České republiky doprav-

ním oddělením a Městskou policií Prostějov. Do soutěže se zapojilo 38 dětí, které 

pod dohledem vychovatelů a policistů plnily náročné úkoly. Na ty zdatnější čekala 

teoretická a praktická část s možností získat průkaz cyklisty. Ostatní děti plnily 

praktickou část, což byla jízda na silnici dopravního hřiště a chůze po přechodech 

v provozu. Výkony dětí byly bedlivě sledovány, vysvětlovány a pokutovány přítom-

nými uniformovanými policisty, což přidalo celé akci na vážnosti.

Na závěr se uskutečnilo vyhodnocení, které provedl za vychovatele DD Miroslav 

Hrubý se zástupci Policie ČR a Městské policie Prostějov. Tři nejlepší účastníci Ol-

dřich Fiala, Kamil Čureja a Pavel Tylšar získali průkaz cyklisty, ostatní byli odmě-

něni sladkostmi a věcnými cenami, kterými se na soutěži podíleli MěÚ Prostějov, 

VZP Prostějov, ČP Prostějov, ČS Prostějov. 

Letošní dopravní soutěž se nám po všech stránkách vydařila. Děti si odnesly 

plno pěkných zážitků a neocenitelných zkušeností, které zúročí v běžném životě v 

nadcházející sezóně. Jménem spokojených dětí děkujeme všem zúčastněným, kteří 

nám pomohli tuto zajímavou a užitečnou akci uskutečnit a těšíme se na další spolu-

práci.  Vychovatelé DD Prostějov

Tábory pro děti a mládež 
v Beskydách  

pořádá  nezisková organizace 
Centrum pro volný čas mládeže se sídlem v Přerově Tyršova 2. 

-  tábor pro děti ve věku od 8-12 let  Beskydách, katastru obce 
Horní Bečva v termínu 27.6.-    6.7.2008.za 1980,-Kč

-  tábor pro mládež ve věku 13 – 18 let v Beskydách , katastru 
obce Horní Bečva v termínu od 6.7.-20.7.2008 za 2800,Kč, 

 Informace a přihlášky na výše uvedené adrese, 
nebo na tel.čísle 608909916 a na www.cvcm.cz

Webové stránky města Prostějova: 
www.prostejov.eu 
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 Jaro pokročilo, příroda 
se probouzí ze zimního 
spánku a rostliny kvetou. 
Právě teď je vhodná doba 
k návštěvě prostějovské 
botanické zahrady, která 
se nachází zcela nená-
padně v obytné čtvrti v 
Lidické ulici číslo 2. Zahra-
da je vklíněna mezi domy 
Lidické ulice a areál býva-
lých vojenských kasáren.

Botanická zahrada byla založena v 

roce 1934. Zřizovatelem bylo město 

Prostějov, což bylo v té době neob-

vyklé, protože botanické zahrady 

většinou vznikaly u školských zaří-

zení. Záměr založení prostějovské 

botanické zahrady se připisuje pro-

fesoru Václavu Spitzerovi, zakladateli 

Přírodovědeckého klubu v Prostějo-

vě. Zahrada vyrostla na pozemcích 

bývalého hřbitova a přilehlé ulice 

Lazarety. Základem rostlinstva byly 

místní druhy z lokalit Kosíř, Grygov či 

Hněvotínské skály, která jsou v součas-

né době chráněným územím. Kromě 

místní květeny lesů a hájů, luk a pas-

tvin, zahrnovala zahrada i cizokrajné 

rostliny. Bohužel, během druhé světové 

války byla botanická zahrada prakticky 

zničena. Důvodem bylo těsné soused-

ství s německými kasárnami. Velkým 

úsilím se postupně podařilo rostlinstvo 

obnovit a v roce 1990 byla plocha za-

hrady dokonce rozšířena. 

Skladba rostlinného materiálu je 

dnes přizpůsobena požadavkům výuky 

žáků škol ale i požadavkům specialistů 

z řad zahrádkářů.

Na ploše 4 600 m2 je vysázeno cel-

kem více než 16 000 kusů rostlin a dře-

vin. Řada z nich jsou chráněné druhy či 

rostliny zapsané v Červené knize ohro-

žených druhů. Všechny rostliny jsou 

opatřeny jmenovkami se základními 

údaji o jejich vlastnostech, léčebných a 

jiných hodnotách. 

Provozovatelem botanické zahrady 

je společnost .A.S.A. TS Prostějov, 

s.r.o., telefon: 582 351 434

Otevírací doba botanické 
zahrady:

Květen – září                                  

Pondělí:             zavřeno

Úterý až pátek:  08.00  - 18.00

Sobota:               10.00 - 16.00

Neděle:                 zavřeno

Říjen - duben

Pondělí až pátek:  07.15 - 15.45

Sobota a neděle:   zavřeno

Srdečně vás zveme na návštěvu.

Ing. Iveta Jurenová 

  – jednatelka společnosti .A.S.A.

Kaleidoskop 
informací

Zveme vás do Botanické zahrady

Sport

VZDĚLÁVACÍ AKCE
5. 6.   18.00     KLUB REIKI - Národní dům v Prostějově - červený salonek ČT

Karma, numerologie a co s tím?  Velmi zajímavá přednáška využívající některé 

poznatky z knihy Alexandra Svijaše – Karma–život bez konfl iktů,  v kombinaci s ob-

lastí numerologie. Toto spojení otevírá nové možnosti přístupu  k vlastnímu životu 

a k životu všech lidí v našem okolí. Praktické návody,  které dokážete využít, mohou 

pozitivně změnit celou vaši budoucnost.                                                                   

Vystoupí: Ing. Zdeněk KOVARŇA, kterého mnozí znáte z dřívějších přednášek.

Numerologií a alternativními postupy ke zlepšení zdravotního stavu se zabývá  

již řadu let. Je žákem a spolupracovníkem Ing. Milana Walka, který napsal  několik 

velmi dobrých knih o numerologii.

Harmonizačně-léčebná meditace. 
Povede:   Dr. Ladislav HODEK -prezident Asociace reiki. 

Srdečně zveme všechny zájemce.  Vstupné 90 Kč  

6. 6.   16.00 REIKI I. stupeň – Národní dům v Prostějově - červený salonek 

    PÁ    Přednáška pro širokou veřejnost /asi 0,5hod/. Následuje semi-

nář pro zájemce o inicializaci na I. stupeň reiki. Přednáší Dr. 

Ladislav Hodek-prezident Asociace reiki.

7. 6.  10.00         REIKI II. stupeň - Národní dům v Prostějově - červený salonek 

     SO  Seminář s inicializací na II. stupeň reiki.                           

                           Přednáší Dr. Ladislav Hodek-prezident Asociace reiki

7. 6.   14.00        VÝBĚROVÝ SEMINÁŘ podle zájmu. Národní dům-červený salonek

SO  Možnosti: Reiki III.st., Karuna KI I.,II. a III.st., Filipínský magnetismus 

   I. nebo II.st..Přednáší Dr. Ladislav Hodek-prezident Asociace 

reiki ČR a SR. INFO: 582 336 195 /zázn./, www.reikisk.cz  / informa-

ce o jednotlivých  technikách /. Zájem o semináře zavolejte do 3. 

6. na uvedené telefonní číslo. 
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výstava

MŮJ DOMOV – MOJE MODRÁ PLANETA

KDY: do pátku 13. června 2008

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

Výstava výtvarných prací dětí z mateřských, základních i středních škol, které 

zvítězily ve výtvar. soutěži pořádané ke Dni Země na téma Můj domov – má modrá 

planeta. Před návštěvou výstavy je třeba se předem domluvit na tel. 603 298 039 nebo 

582 338 278 a nebo na našem e-mailu: iris@iris.cz.

tvořivá dílna

KERAMIKA: DOPLŇKY DO INTERIÉRU

KDY: pondělí 2. června 2008 od 16:00 hod.

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

Výroba keramických věšáků na klíče a jiných drobností do interiéru.

Poplatek 50Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KDY: sobota 7. června 2008 od 9:00 hod.

KDE: nám. TGM, Prostějov, biokoridor Hloučela

Oslava Dne životního prostředí bude spojena s Pochodem všech generací. Start 

bude tradičně na nám. TGM v 9:00 hod., cíl u Abrahámka. Připravena bude spousta 

aktivit spojených s Mezinárodním rokem planety Země, s rokem žáby (vyhlášen 

IUCN) a rokem jasanu (vyhlášen Lesy ČR). Stezka pro děti i jejich rodiče. Spolu-

pořadatelem akce je  Dobrovolnické centrum Adra, prostějovští vozíčkáři a SONS. 

Ohýnek, dobrůtky z biopotravin apod.

beseda

CANISTERAPIE

KDY: úterý 10. června 2008 od 17:00 hod.

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

Beseda o canisterapii s Helenou Fajkusovou, ředitelkou o.s. Podané ruce. Beseda 

se bude věnovat možnostem canisterapie a tzv. podpůrným aktivitám se psem, které 

může provádět i laik a které mohou pomáhat řešit různé problémy. Přednáška bude 

doplněna praktickými ukázkami se psy.

Pořádá Dobrovolnické centrum ADRA ve spolupráci s Ekocentrem Iris.

exkurze

POZOROVÁNÍ BOBRŮ Z LODIČEK

KDY: pátek 13. června 2007 v 17:30 hod.

KDE: odjezd autobusu z Husova nám. 67, Prostějov

Pojeďte s námi pozorovat bobry v jejich přirozeném prostředí přímo z vodní hladi-

ny. Pozorování z loděk na přírodním koupališti Poděbrady u Olomouce bude doplně-

no odborným výkladem a zajímavostmi z bobřího života. Návrat kolem 21. hodiny.

Cena zájezdu 80 Kč. Přihlášky nejpozději do 10. 6. na 739 669 558, 582 338 278 

nebo kancelar@iris.cz

beseda

NEMOCI STROMŮ

KDY: středa 18. června 2008 od 17:00 hod.

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

Nemoci stromů a jak je poznáme. Kdy má cenu je léčit a kdy už ne. Jak i my, laici, 

můžeme rozpoznat, že se stromům nedaří. Beseda s dendroložkou Agentury ochra-

ny přírody a krajiny v Olomouci, RNDr. Irenou Vágnerovou, spojená s promítáním 

mnoha fotografi í.

vernisáž výstavy

PŘÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ

KDY: pátek 20. června 2008 od 17:00 hod.

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

Vernisáž výstavy fotografi í na téma Příroda živá a neživá spojená s vyhlášením 

vítězů stejnojmenné fotografi cké soutěže.

exkurze

ZÁJEZD DO JESENÍKŮ – DLOUHÉ STRÁNĚ

KDY: sobota 21. června 2008

KDE: odjezd autobusem v 8:30 od Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov

Výjezd do CHKO Jeseníky. Tentokrát navštívíme přečerpávací vodní elektrárnu 

Dlouhé Stráně a  rašeliniště v blízkosti Červenohorského sedla.

Cena: 180 Kč (jízdné + vstup do elektrárny). Děti do 10 let 120 Kč (jízdné).

Plánovaný návrat do Prostějova je kolem 19. hodiny.

Bližší informace a přihlášky na tel. 603 298 039,  582 338 278 nebo na našem e-mai-

lu: iris@iris.cz.

tvořivá dílna 

KERAMIKA: DOPLŇKY DO INTERIÉRU - GLAZOVÁNÍ

KDY: pondělí 23. června 2008 od 16:00 hod.

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

Glazování vyrobených keramických věšáků na klíče a jiných drobností do interiéru.

Poplatek 50Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

tvořivá dílna

LETNÍ DEKORACE PRO PŘÍJEMNÉ STOLOVÁNÍ

KDY: 27. června 2008 od 16:00 hod.

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

Výroba svícnů, lampionků a dalších dekorací s letním motivem určených pro pří-

jemné večerní posezení.

Završení školního roku spojené se symbolickým drobným občerstvením a s využi-

tím vyrobených dekorací.

Poplatek 50Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

Český svaz ochránců přírody - Ekocentrum Iris 
pořádá v červnu tyto akce:

Akce fi nančně 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

Sport
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Mateřské centrum Cipísek 
Pracoviště: MC Dvořákova 5, tel. 602 364 868,

MC Sídliště Svobody 6, tel. 602 364 874,
mcprostejov@centrum.cz, www.mcprostejov.goo.cz.

17.6. od 9.30 - Dopoledne na 
dopravním hřišti

Ve spolupráci s Městskou policií je 

připraveno dopoledne pro nejmenší na 

dětském dopravním hřišti - dopravní 

prostředky ( i odrážela) s sebou.

Obě pracoviště MC jsou v tento den 

uzavřeny.

Mimi-klub 

každá středa MC Dvořákova 13.00-

15.00 setkání maminek s dětmi do 

1roku- není nutné se předem zapisovat

13.15-13.45 zpívánky a hopsánky s 

miminky

4.6.  od 14 hod. laktační poradna  ( 

pro těhotné a kojící maminky), MC 

Dvořákova

Klub dvojčat a vícerčat

Čtvrtek 5.6.. 16.00-17.30 v MC Dvo-

řákova. Klub je otevřený pro všechny 

stávající a nastávající rodiče dvojčat a 

vícerčat.

Cestujeme s dětmi bez obav – 10.6. 

MC Dvořákova a 11.6. MC sídliště Svo-

body od 10hod. Beseda o možnostech 

cestovního i úrazového pojištění pro děti 

a celé rodiny

Kurz Respektovat 
a být respektován 

7.6. závěrečný seminář - pro přihlá-

šené

Probíhá zápis:

Pohádkový týden s Cipískem

14.7.-18.7. 9.00-12.00 v MC Dvořá-

kova

Prázdninová dopoledne s pohádkami 

pro rodiče s dětmi .

Na tento týden je nutné předem se 

přihlásit na pracovišti MC.

Pravidelný Provoz na obou pracoviš-

tích je do 27.6. 

Zápisy do kroužků a kurzů na další 

školní rok proběhnou začátkem září!

Připravujeme prázdninový 
provoz MC: 

Tvořivá dopoledne pro rodiče s dětmi

30.6.-11.7. 8.30- 12.00 v MC Dvořáko-

va – není třeba se nahlašovat předem

Malování na hedvábí, výroba zvon-

kohry, batikování, ubrousková technika, 

malování na sklo apod. – rozpis výtvar-

ných aktivit je na www.mcprostejov.cz 

nebo na pracovištích MC.

Pohádkový týden s Cipískem

14.7.-18.7. dopolední příměstský tábor 

pro rodiče s dětmi v MC Dvořákova

Je nutné přihlásit se v průběhu května 

a června.

Zahradní slavnost - pondělí 25.8. od 

9.30 na zahradě MC Dvořákova

Skákací hrad, soutěže a hry pro rodiče 

s dětmi. Uvítáme společně nový školní 

rok v mateřském centru.

Dopoledne v Cipísku 

26.8.-29.8.  8.30-12.00 dopolední pro-

voz bez omezení věku

MC sídliště Svobody je v době letních 

prázdnin uzavřeno.

Běžný provoz včetně kroužků na obou 

pracovištích. 

www.mcprostejov.goo.cz  

2. – 8. 6.  ASTRONOMICKÝ 
TÝDEN K MEZINÁRODNÍMU 

DNI DĚTÍ

V jeho průběhu je hvězdárna 

otevřena :

- od pondělí do pátku vždy od 10. 

30 do 16. 30 hodin, kdy je nabízeno 

celé spektrum pořadů, včetně pohá-

dek pro děti, 

- každé odpoledne v 15. 00 hodin 

pozorování Slunce. Nutnou pod-

mínkou pro konání pozorování je 

bezmračná obloha.

- každý večer ve 22. 30 hodin na 

pozorování hvězdné oblohy dale-

kohledy. Nutnou podmínkou pro 

konání pozorování je bezmračná 

obloha.

- v neděli od 14. 00 hodin na sou-

těž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ 
POZOROVÁNÍ 

Tato pozorování se konají pouze a 

jen za předpokladu bezmračné ob-

lohy a jsou doprovázena výkladem. 

Pozorování jsou určena jednotliv-

cům i malým skupinám do dvaceti 

osob a účast na nich netřeba předem 

sjednávat. Skupinám o počtu  vět-

ším 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. Doporu-

čujeme dostavit se včas, jen tak bu-

dete absolvovat celou nabídku. Proč 

vážit cestu na pozorování? Na vlast-

ní oči spatříte to, co znáte možná 

jenom z knih a televize. Krátery na 

Měsíci, některé planety, mlhoviny, 

hvězdokupy, galaxie, hvězdy, sluneč-

ní skvrny… A co určitě nespatříte? 

Dalekohledy nelze spatřit rychle se 

pohybující předměty (např. meteo-

ry) ani úhlově velké objekty (např.

lá souhvězdí).

- pozorování slunce se konají

aždé pracovní pondělí a čtvrtek 

o celém ASTRONOMICKÉM

ÝDNU od 15. 00  do 16. 00 hodin.

. 6. ve 1. 54 hod. přechází Slunce

znamení Blíženců do znamení

aka. Začátek astronomického léta,

tní slunovrat.

- večerní a noční pozorování

vězdné oblohy dalekohledy se ko-

ají každé pracovní pondělí a čtvr-

k i o celém ASTRONOMICKÉM

TÝDNU od 22. 30 do 23. 30 hodin.

Nepřehlédněte: na oba druhy po-

zorování mají poslední návštěvníci 

vstup 30 minut před koncem oteví-

rací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné 

vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě 

děti 20 Kč.

XVI. ROČNÍK KLUBU 
HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti. Schází 

se každou středu v 16. 30 hodin. 

Obsahem květnových setkání budou 

soutěže na zopakování probraných 

témat a seznámení se zajímavostmi 

na obloze o prázdninách. Poslední 

schůzka 18. 6. Za bezmračné oblohy 

doplněno pozorováním Slunce. Po-

loletní klubový poplatek 50 Kč.

O PYŠNÉ PRINCEZNĚ, 
ZLÉM DRAKU A SILNÉM 

HERKULOVI

2. – 6. 6. v 10. 30, 13. 30 a 15. 

30 hodin. Dále každou červnovou 

středu v 15. 30 hodin. Pro pyšnou 

princeznu si přišel zlý drak. Najde 

se statečný zachránce? Silnému Her-

kulovi se sice podaří draka přemoci, 

ale kvůli princeznině pýše všichni 

skončí na obloze jako souhvězdí. 

Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro 

dvě dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.

NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU 
SOUTĚŽÍ 2007/8 „HVĚZD-

NÉ NEBE CELÝ ROK“ 
–  LeTNÍ OBLOHA

8. 6. ve 14. 00 hodin, pro děti ve 

věku 5 – 11 let, které budou odpoví-

dat na deset jednoduchých otázek. 

Soutěži  bude předcházet povídání 

o letních souhvězdích a prohlídka 

hvězdných globusů. Pro vítěze je 

připravena odměna, pro všechny 

pohádky. Vstupné 10 Kč. Rodinné 

vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě 

děti 20 Kč.

VÝSTAVY

MILNÍKY KOSMONAUTIKY   

z dějin prostějovské astronomie

HVĚZDNÝ VESMÍR.

Výstavy jsou přístupné na začátku  

astronomických pozorování a v  tom 

případě jsou jejich součástí a po do-

mluvě i kdykoliv jindy. V takovém 

případě je vstupné 10 Kč.

 Změna programu 

       vyhrazena.

Prostějovská hvězdárna 
v měsíci červnu

Sport
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Na tři stovky diváků 
sledovaly v sobotu 17. 
května fi nále extraligy v 
korfbalu, které probíha-
lo v tělocvičně Reálné-
ho gymnázia a základní 
školy města Prostějova. 

„Dostat fi nále právě do Prostějova 

nebylo vůbec jednoduché. Vypracovali 

jsme však velmi dobrý projekt, s nímž 

jsme uspěli ve výběrovém řízení u Čes-

kého korfb alového svazu, takže milovníci 

tohoto sportu se měli na co těšit. Navíc se 

nám podařilo zajistit i štáb České televize, 

která z akce odvysílala sestřih. Korfb al 

má v Prostějově už více než patnáctiletou 

tradici, v extralize máme zastoupen seni-

orský tým. Dorostenci budou v příští se-

zóně hrát druhou nejvyšší ligu, trénujeme 

starší žáky a v příštím roce se nám možná 

podaří sestavit i družstvo mladších žáků,“ 

vysvětluje předseda korfb alového klubu 

SK RG Prostějov 

Jan Mynařík (na 

snímku s radním  

Michalem Mülle-

rem).

Této významné 

sportovní události věno-

valo pozornost i město Prostějov. „Z roz-

počtu sportovní komise jsme ji podpořili 

nemalou fi nanční částkou. Ta šla jednak 

přímo na organizaci akce, jednak na pro-

nájem speciálního povrchu do tělocvičny 

reálného gymnázia na fi nálové zápasy 

korfb alu. Atmosféra zde je výborná, vý-

kony týmů určitě vysoké a myslím, že 

fanoušci si tento sportovní zážitek docela 

užívají,“ pochválil akci předseda sportov-

ní komise Michal Müller.

Konečné pořadí soutěže 
Česká korfbalová extraliga:

1. TJ Znojmo MS YMCA

2. VKC Kolín

3. VSK VUT Brno

4. KCC Sokol České Budějovice

5. SK RG Prostějov

6. KC Moravská Třebová

Moravská Třebová sestupuje, do ex-

traligy se po deseti letech vrací Děčín. 

Prostějov v baráži uhájil extraligovou 

příslušnost proti Táboru. 

Konečné pořadí soutěže 
Česká dorostenecká 
korfbalová extraliga:

1. TJ Znojmo MS YMCA

2. VKC Kolín

3. KC Moravská Třebová

4. KCC Sokol České Budějovice

5. TKC Děčín

6. SK RG Prostějov

Juniorský tým Prostějova sestupuje, 

do extraligy postoupila Bělá pod Bezdě-

zem. Děčín v baráži uhájil extraligovou 

příslušnost proti Brnu.

  -jg-  www.korfb al.cz  

Finále extraligy v korfbalu sledovaly stovky divákůFinále extraligy v korfbalu sledovaly stovky diváků

Sváteční čtvrtek 8. května byl v tělocvič-

ně Základní školy v Palackého ulici ve zna-

mení pátého ročníku volejbalového turnaje 

žákyň pátých a šestých tříd.

„Na turnaj O putovní pohár ředitele 

ZŠ Palackého se sjely hráčky z celého 

olomouckého kraje, celkem 21 družstev. 

Vždycky je tu perfektní atmosféra a ani 

letošní ročník nebyl výjimkou. Děvčata 

jsou spokojená, že pro jejich věkovou kate-

gorii existuje atraktivní turnaj,“ říká trenér 

mládeže prostějovských volejbalistek a 

organizátor akce Martin Hájek.

„Historie turnaje není dlouhá, ale mys-

lím si, že založení této tradice bylo dobrou 

volbou. Pro žákyně pátých a šestých tříd 

neexistuje mnoho vhodných příležitostí, 

kde si mohou změřit své síly. Na takzvaný 

šestkový volejbal, kdy hraje v poli plný 

počet hráček, ještě nejsou zralé, takže tento 

trojkový turnaj jim naprosto sedí. Co se 

týče umístění našich děvčat, musím je moc 

pochválit, protože letos vybojovala vynika-

jící druhé místo,“ doplnil ředitel Základní 

školy v Palackého ulici Jiří Pospíšil.

Vyznavačky volejbalu mají na této škole 

velmi dobré podmínky ke své činnosti. Ví-

tány jsou všechny nové zájemkyně z pátých 

a šestých tříd. „Nábor nových sportovkyň 

už sice proběhl, ale samozřejmě mohou 

přijít i děvčata, která se náboru neúčast-

nila. Tréninky hráček pátých a šestých tříd 

probíhají vždy v pondělky 

a čtvrtky od půl čtvrté do 

pěti hodin odpoledne a v 

pátek od čtyř do půl šesté 

odpoledne v tělocvičně 

naší školy,“ uzavřel Pospí-

šil.                                   -jg-

Mgr. Jiří Pospíšil, ře-

ditel ZŠ Palackého s 

volejbalistkami, kte-

ré skončily na druhém 

místě. 

  Foto: Jana Gáborová

BOXEŘI jsou zlatí!
Famózního úspěchu dosáhli v květnu 

boxeři BC DTJ Prostějov, kteří se stali 

mistry České republiky pro rok 2008! 

Rozhodlo o tom fi nále play off  UNIBON 

extraligy družstev, v němž rohovníci z 

Hané senzačně zdolali obhájce titulu a 

do té doby suverénní giganty z Ústí nad 

Labem 2:0 na zápasy. 

Prostějovský tým pod vedením hlavního 

trenéra Radoslava Křížka a jeho asistentů 

Oldřicha Dvorského s Tomášem Pospíši-

lem nejdříve deklasoval ústecký SKP Sever 

v domácím prostředí Společenského domu 

16:2, o týden později pak odpálil bombu 

výhrou na půdě několikanásobných šam-

piónů 10:8! Ihned poté vypukla v táboře 

Hanáků nepopsatelná euforie – Prostějov 

vystoupal na tuzemský vrchol přesně po 

46 letech, naopak Severočeši museli trůn 

opustit po patnácti ročnících nepřetržité 

vlády. „Je to něco neskutečného, čemu 

bych ani já sám ještě před pár dny nevěřil! 

Moje pocity? Obrovské zadostiučinění, 

satisfakce a velká radost. Prožili jsme si v 

této sezoně dost špatného a toto je naše 

odměna,“ neskrýval dojetí lodivod Křížek, 

podle kterého rozhodla celou fi nálovou sé-

rii jednotnost jeho svěřenců. „Kluci chtěli, 

táhli za jeden provaz. Byla na nich vidět za-

rputilost,“ pochvaloval si kouč BC DTJ. Od 

17. května tak Prostějov vládne českému 

boxu.    –pk-

Putovní pohár ZŠ Palackého získaly 
volejbalistky ze Šternberka

MISTROVSKÝ TÝM BC DTJ PROSTĚJOV

váhová kategorie do 54 kg: Norbert Kalucza, Gergel Szalai (oba Maď.), 

Miroslav Šerban, do 57 kg: Ivan Dunka, David Oltványi (Maď), do 60 kg: 

Josef Duraj, Jan Balog, do 64 kg: Martin Němeček, Marek Bosý, do 69 kg: 

Balasz Baczskay, Tibor Kallai (oba Maď.), do 75 kg: Vardan Besaljan, Mi-

chal Pírek, do 81 kg: Ľudovít Plachetka, Imre Szellö (Maď.), do 91 kg: 

Petr Novotný, Roman Míček, nad 91 kg: Burget Bence, Csaba Kurtucz 

(oba Maď.). 

Hlavní trenér: Radoslav Křížek. 

Asistenti: Oldřich Dvorský, Tomáš Pospíšil. 

Vedoucí týmu: Petr Hlaváč.
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Poslední květnový víkend byl derniérou 

pro basketbalové týmy BK (kromě „A“-

-mužstva), BK BCM a TJ OP Prostějov, 

které odehrály svá závěrečná utkání v 

letošním soutěžním ročníku 2007-2008, 

v němž se prostějovský mládežnický 

basketbal dočkal výborných výsledků i 

historických úspěchů!

 Ze stříbrných medailí na 

mistrovství České republiky se 

mohly radovat shodou okolnos-

tí věkově nejstarší a nejmladší 

výběry. Těsně pod samotným 

vrcholem zůstali junioři Orlů 

„U18“ a nejmladší minižačky 

TJ OP. Na fi nálový turnaj se probojovaly 

ještě mladší minižačky, které vybojovaly 

konečnou desátou pozici. Z velkého úspě-

chu se těšila i rezerva BK, která si celkovým 

vítězstvím ve druhé lize překvapivě zajistila 

postup do 1. ligy, druhé nejvyšší soutěže ČR! 

„Myslím, že tuto sezonu můžeme už teď po-

važovat za velmi, velmi úspěšnou,“ nechal se 

slyšet Peter Bálint, šéft renér mládežnického 

centra prostějovského basketbalu a součas-

ně kouč nejen stříbrné juniorky, ale i „B“-

-mužstva Orlů.  

Junioři „U18“ BK BCM Prostějov měli na 

Final Four, který se konal od 8. do 10. květ-

na v Pardubicích, šanci dokonce na zlato. Po 

vítězství nad domácím celkem sice mladíci 

Orlů podlehli USK Praha, ale v posledním 

zápase přehráli BCM Ostrava a pak už jen 

čekali, zda-li domácí Pardubice zdolají USK 

Praha. V takovém případě by totiž vystoupi-

li na stupeň nejvyšší. Bohužel se tak nestalo 

a na Prostějov zbylo již zmíněné druhé 

místo. I to je však historický úspěch celého 

klubu, ve kterém začíná sklizeň dlouhodobé 

koncepční práce s mládeží. Připomeňme, 

že do letoška poslední medaili získali starší 

dorostenci v roce 2005 v Praze, taktéž pod 

vedením trenéra Petera Bálinta, kde mladí 

„Orlíci“ vybojovali bronz. „Samozřejmě, že 

panuje obrovská spokojenost. Kluci odvedli 

nejen na turnaji výbornou práci a jsou mezi 

nimi opravdu hodně nadějní hráči,“ uvedl 

kouč Bálint, jehož výběr se během letošní 

sezony dokázal přenést přes počáteční roli 

outsidera a z pátého místa po základní části 

se tak nakonec vyšvihl až mezi tuzemskou 

elitu. Po třech bronzových medailích v po-

sledních deseti letech získali juni-

oři BK Prostějov „U18“ konečně 

zářivější kov - stříbro. 

Po obrovském úspěchu juniorů 

vyrazily ke svému vrcholu sezony 

i nejmladší hráčky basketbalové-

ho oddílu TJ OP. A také kategorie 

nejmladších minižákyň (ročník 

1997, potažmo 1998) si dala dostaveníčko 

k fi nálovému turnaji Mistrovství České re-

publiky v Pardubicích. Na východě Čech se 

představilo hned deset výběrů, rozdělených 

do dvou skupin, jež se dle umístění následně 

utkaly o medaile a zbývající pořadí. Prostě-

jovská nejmladší děvčata zopakovala fan-

tastický úspěch v podobě zisku stříbrných 

medailí za konečné druhé místo! Hráčky 

TJ OP po výhře čtyř zápasů v základní sku-

pině zastavil ve vítězném tažení až ve fi nále 

favorit z Hradce Králové. A stříbrné medaile 

jsou překvapením všechny! „Je to fantastic-

ký výsledek, se kterým pochopitelně panuje 

spokojenost,“ uvedli po návratu trenéři 

začínajících basketbalistek Pavel Švécar a 

Martin Zatloukal. Od roku 1998 je to pro 

prostějovský oddíl TJ OP již pátá medaile z 

mistrovství ČR, pro trenéra Švécara pak po 

bronzu z roku 2000, který získal s mladšími 

žáky ve Slaném, již druhý cenný kov. „Tyto 

úspěchy jsou důkazem systematické práce s 

mládeží, kterou má basketbalový oddíl na-

stavenou jako jednu z priorit svého rozvoje,“ 

poznamenal kouč.

Kádr nejmladších minižákyň TJ OP Pro-

stějov - stříbrné v republice pro rok 2008: 

Dana Hanousková, Renata Fialová, Adéla 

Neubauerová, Veronika Kyselá, Veronika 

Švécarová, Natálie Melichárková, Barbara 

Salajová, Klára Halmo, Zuzana Handlo-

vá, Michaela Krátká, Nikola Ošťádalová, 

Martina Burgetová, Marcela Handlová, 

Pavla Meidlová, Karolína Taberyová, Hana 

Tilšarová. Trenéři: Pavel Švécar a Martin 

Zatloukal.   

Jako poslední absolvovaly svůj vrchol 

sezony mladší minižákyně TJ OP, které na 

domácím šampionátu v Praze-Hostivaři 

skončily v celkovém pořadí na desáté pozici. 

Prostějovská děvčata se přitom na Mistrov-

ství ČR dostala na tzv. divokou kartu. V 

základní skupině nejdříve podlehli Žďáru 

nad Sázavou, poté zdolali „hostujícího“ 

zahraničního účastníka z německého Cats 

Chemnitz a nakonec s pozdějším vítězem 

MČR, domácí Slovankou. V boji o umístění 

na 9. až 12. místě čekal na mladé hráčky 

známý protivník z oblastního přeboru, tým 

BK Lipník nad Bečvou. „Naštěstí se nám 

podařilo konečně velké rivalky z Lipníku 

porazit, ale po prohře s USK Praha jsme 

nakonec jsme obsadili 10. příčku z celko-

vého počtu šestnácti zúčastněných týmů,“ 

ohlédl se za vystoupením na mistrovství 

ČR trenér Martin Zatloukal. A jak zní jeho 

hodnocení? „Otevřeně, nečekali jsme žádné 

zázraky. Jeli jsme si do Prahy zahrát s českou 

špičkou a ta je přece jenom o kus dál, než 

my,“ poznamenal. Mistrovství České repub-

liky nakonec vyhrála domácí Slovanka před 

Hradcem Králové.                   -pk-

Prostějovská basketbalová mládež dosáhla 
v letošní sezoně až historických úspěchů

VÝSLEDKY TÝMŮ BK PROSTĚJOV V SEZONĚ 2007-2008

muži BK Prostějov „B“ - 1. místo v 2.lize, skupina C, postup do 1. ligy

muži BK Prostějov „C“ -  6. místo v oblastním přeboru jižní Moravy I.

muži BK Prostějov „D“ - 6. místo oblastní přebor střední Moravy

junioři „U18“ BK BCM Prostějov - 5. místo extraliga, 2. místo Mistrovství ČR

kadeti „U16“ BK BCM Prostějov - 10.místo extraliga

kadeti „U16“ BK Prostějov „B“ - 3. místo oblastní přebor střední Moravy

žáci „U14“ BK Prostějov - 2. místo oblastní přebor střední Moravy 

starší minižáci BK Prostějov - 2. místo oblastní přebor střední Moravy

mladší minižáci BK Prostějov - 2. místo oblastní přebor střední Moravy

nejmladší minižáci BK Prostějov - 2. místo oblastní přebor střední Moravy

starší minižačky TJ OP Prostějov - 2. místo oblastní přebor střední Moravy

mladší minižačky TJ OP Prostějov - 2. místo oblastní přebor střední Moravy, 
postup na MČR, celkově 10.místo

nejmladší minižačky TJ OP Prostějov - 1. místo oblastní přebor střední Mora-
vy, postup na MČR, celkově 2.místo

Junioři BK Prostějov se po rozpačitějším začátku dali dohromady, aby 

letošní sezonu zakončili historickým úspěchem klubové mládeže – ziskem 

poháru za druhé místo ve Final Four kategorie „U18“. 

Nahoře zleva: Peter Bálint – trenér, Marek Petržela, Martin Sekáč, David 

Hrdina, Miloš Bisaha, Jakub Krakovič, Jan Zlámal, Martin Hovorka. Dole 

zleva: David Žák, Jindřich Vacek (kapitán), Peter Mikulík, Jakub Tobiáš, Jan 

Lipový, Jan Strachoň. Chybí: Karel Hůlka – asistent, Adam 

Macháček, Rudolf Polášek, Tom Sedlařík. 

Družstvo nejmladších minižákyň TJ OP Prostějov vybojovalo na 

mistrovství České republiky stříbrné me-
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Nové mobilní doskočiště pro skok 

vysoký začalo sloužit sportovcům na 

hřišti u Reálného gymnázia a základní 

školy města Prostějova. Nákup a vy-

budování tohoto zařízení přišlo město 

Prostějov zhruba na 150 tisíc korun. 

„Hledali jsme možnosti, jak roz-

šířit zázemí pro činnost atletického 

klubu a zároveň zatraktivnit spor-

tovní vyžití studentů, kterým slouží 

hřiště u reálného gymnázia. Na 

hodiny tělesné výchovy sem dochází 

několik dalších škol. Výsledkem naší 

snahy byl nákup zmíněného dosko-

čiště. V současné době připravujeme 

jeho slavnostní otevření spojené s 

atletickými závody, přesněji nultým 

ročníkem Prostějovské laťky. Tato 

akce, která jak doufáme přiláká i 

veřejnost, se uskuteční podle našeho 

předpokladu ve druhém červnovém 

týdnu,“ vysvětlil předseda sportovní 

komise Michal Müller.

Kromě nově zakládané tradice Pros-

tějovské laťky se zde budou pravidelně 

konat i školní soutěže. „Půjde o tra-

diční pětiboj středních škol, čtyřboje 

základních škol a další pohárové soutě-

že,“ upřesnil předseda Atletického klu-

bu Prostějov Milan Čečman. Hřiště u 

reálného gymnázia je využíváno prak-

ticky denně. „Je proto vynikající, že zde 

máme nové sportoviště pro skok vyso-

ký.Takové zařízení tu citelně chybělo,“ 

konstatoval člen sportovní komise a 

tělocvikář z reálného gymnázia Jiří 

Kremla.                                              -jg-

Hřiště u reálného gymnázia je bohatší
o nové sportoviště o nové sportoviště 

(zleva) Milan Čečman, Michal Müller a Jiří Kremla diskutují o přípravě 

Prostějovské laťky.  Foto: Jana Gáborová

Před nedávnem proběhla prostě-

jovskou veřejností informace, že Dům 

služeb ve Vrahovicích má nového 

nájemce. Opravdu je tomu tak. Jana 

BÁLEŠOVÁ se svým tanečním studiem 

FREE DANCE získala tyto prostory pro 

svoji činnost a opravdu se pustila do 

práce se svými nejbližšími naplno. Ko-

nečně bude mít klub, který se honosí ve 

svých tanečních kategoriích několika 

tituly „mistr republiky“, svoji vlastní 

základnu. Veřejnost si brzy bude mu-

set zvyknout na nový výstižný název 

EDEN. A jaké má plány? 

Samozřejmě tanec bude na prvním 

místě a určitě zde v budoucnu vyroste 

nové místo, kde si lidi přijdou psychic-

ky odpočinout a fyzicky zničit. Aby zde 

našli to, co hledají v kultuře 

a zábavě a aby se stal EDEN 

tanečním rájem nejen pro děti 

a mládež, ale i naši „vyspělou“ 

generaci.

Samozřejmě je EDEN při-

praven poskytnout prostory a 

zázemí i pro komerční účely, 

včetně zajištění občerstvení 

– školení, semináře, schůze, 

zasedání, plesy, večírky, setkání 

různého typu, oslavy, svatby aj. 

A to vše v nově upravených, 

útulných prostorách, 

s multifunkčním 

sálem s pódiem, barem a variabilní 

úpravou pro různý počet osob (od 10 do 

200 osob).

Již tyto letní prázdniny pořádá FREE 

DANCE v nových prostorách EDENU 

příměstský tábor pro děti, a to ve třech 

červencových turnusech. Pokud nemáte 

kam dát své ratolesti, neváhejte a infor-

mujte se.

Oživme legendu v kultuře v okra-

jových částech Prostějova. A to vše za 

bezkonkurenční ceny. Že to není mož-

né? Věřte, že je. Sny se opravdu mohou 

stát skutečností. Vaše dotazy Vám ráda 

zodpoví vedoucí a choreografk a Jana 

BÁLEŠOVÁ na tel.: 608 542 400, nebo 

www.freedance.cz   Mgr. Michal Mucha

EDEN – taneční ráj pro všechny 
generace je na světě

30. května 200830. května 20083232



VÝstavbu nových bytù
Zahájili jsme

 na Krasické ulici.

Popis

bytového

domu:

- standa dní byty +kk ž 3+kr 1 a k
- nad ta dard í b ty na mírus n n y
- vý ah a sk ep í kójet l n
- garážo á stání v
- ve kovní ark va í mís an p o c t

Developer

Pod Kosíøem 73
796 01 Prostìjov

POZEMSTAV
Prostìjov-servis s.r.o.

Výhradní prodejce

Kostelecká 5
796 01 Prostìjov

D+V investing, s.r.o.

www.pozemstav.compozemstav@pozemstav.com

PRODEJ: 582 330 058 nebo 777 559 376

Pro nově otevřenou pobočku v Prostějově                              
hledáme  makléře

Nabízíme:

- dotace pro začínající obchodníky

-  velmi zajímavé fi nanční ohodnocení, na základě Vašeho 

pracovního úsilí (od 35 - 52 %)

- provize z fi nančních produktů

- odborné obchodní vzdělávání, pomocí školícího systému

- pracoviště v lokalitě Vašeho bydliště

  

Požadujeme:

- příjemné vystupování

- časovou fl exibilitu

- základní znalost práce na PC

- řidičský průkaz skupiny „B“

- zkušenosti z přímého prodeje výhodou (ne podmínkou)

- práce na ŽL

Životopis zašlete na e-mail: v.studeny@cmail.cz, 
nebo volejte 606 724 419

O pohár plumlovského draka 
I. ročník závodu dračích lodí na 

Plumlovské přehradě
Závod se uskuteční v sobotu 14. června 

2008. 

Záštitu nad akcí převzala senátorka 

Božena Sekaninová, závod podpořila také 

Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě 

města Prostějova.

Čekají Vás naprosto ideální podmínky 

pro závody dračích lodí, na uzavřené pláži 

můžete dokonce i kempovat. Večerní Dra-

gon párty bude zcela jistě bouřlivá, zahraje 

kapela a DJ Petr Zakopal, který bude celý 

závod moderovat.

Přihlášky: do 12. 6. 2008

Místo závodu: Plumlovská přehrada

Kategorie: závodí se na trati 200 m v 

kategorii OPEN (bez omezení) a MIX (mi-

nimálně 8 pádlujících žen)

Harmonogram závodu: 11:00 – 18:00 

hod. rozjížďky, semifi nále, fi nále; od 19:

00 hod. vyhlášení výsledků, předání cen, 

Dragon party.

Další informace o startovném, tréninku 

apod. naleznete na www.pavlof.cz  
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Sběrna Prostějov, 
ul. Za Drahou, 

tel.: 582 332 269, 
721 252 194

Sběrna Vyškov, 
Nádražní 22, 

tel.: 517 343 950, 
724 026 886

Sběrna Olomouc, 

Tomkova, OL  Hejčín, 
tel.: 723 404 534, 

Libušina 83, 
tel.: 723 404 503

Nabídka externí spolupráce
Tazatel pro realizaci výzkumů 

Nutností: komunikační předpoklady, spolehlivost, ochota 
cestovat, čistý TR, telefon, auto a internet výhodou. 
Nabízíme: možnost přivýdělku v rámci Vašeho okresu, 
seriózní jednání, vyškolení a odpovídající ohodnocení.

Přihlášky, kontakt, životopis zasílejte e-mailem nebo poštou. 

tazatel@mediaresearch.cz
MEDIARESEARCH, a.s.
Oddělení realizace výzkumů 

Českobratrská 1, 130 00, Praha 3
Tel.: 725 705 655


