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Přelom roku 
– tradiční čas 
bilancování

Konec kalen-
dářního roku nás 
tradičně vybízí 
k zamyšlení nad 
uplynulými dva-
nácti měsíci a 
zároveň nás inspi-
ruje k plánům či 
předsevzetím do 
roku nadcházejí-
cího.

Dovolte mi, abych se krátce zamyslel 
nad odcházejícím osmičkovým rokem. 
Byl to rok, v němž jsme si připomenu-
li kulaté výročí mnichovského diktátu, 
dále kulaté výročí konce privátního 
sektoru první republiky a v neposled-
ní řadě kulaté výročí srpnového vpádu 
vojsk Varšavské smlouvy do naší repub-
liky. 

Ani rok 2008 nezůstane zřejmě nic 
dlužen své osmičkové „výjimečnosti“. 
Začal prudkým pádem akcií na světo-
vých burzách a po stránce světových 
fi nancí nekončí nikterak optimisticky. I 
když se zatím nedá jednoznačně říct, do 
jaké míry se fi nanční krize může pode-
psat na fungování průmyslu a služeb v 
našem městě, je jen málokdo, kdo by si 
termínu fi nanční krize alespoň z médií 
nepovšimnul.

Jak jsme tedy prožili osmičkový rok 
v Prostějově? Ve zkratce byl nabitý 
pozitivními i méně populárními udá-
lostmi. Národní dům se stal národní 
kulturní památkou, přilákali jsme 
další investory do průmyslové zóny, 
zahájili rekonstrukci Husova náměs-
tí, do města vstoupila nová vysoká 
škola – pracoviště Univerzity Tomá-
še Bati ze Zlína, investovali jsme do 
oprav školských zařízení, odstartovali 
kulturní projekty v prostějovském 
zámku, připravili padesátku parcel u 
nové nemocnice k prodeji a výstavbě 
rodinných domků nebo otevřeli nový 
sběrný dvůr v Průmyslové ulici. Ke 
krokům, které jistě nevyvolávají mezi 
občany nadšení, naopak patří ukon-
čení činnosti Základní školy Rejsko-
va, bohužel i takováto opatření patří 
k životu města.

Pozitivní zprávou v tuto chvíli je, že 
Zastupitelstvo města Prostějova schvá-
lilo stěžejní dokument pro chod měs-
ta, kterým je rozpočet na rok 2009. A 
snad je při vědomí dění na světových 
fi nančních trzích pozitivní zprávou i 
to, že rozpočet města je po několika 
letech opět koncipován jako vyrovnaný. 
Finanční rezervy by tedy měly zůstat 
zachovány.

A tak mi dovolte, abych nám všem 
společně popřál, abychom všechny 
úkoly příštího roku zvládli a posunuli 
město zase o krůček dopředu a všem 
občanům osobně přeji 
hodně štěstí a zdraví nejen 
v roce 2009.

Ing. Jan Tesař, 
starosta města Prostějova
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Zamyšlení k rozpočtu na rok 2009
V úterý 16. prosince 
t.r. městské zastupitel-
stvo projedná a schválí 
(jak doufám) rozpočet 
našeho města na rok 
2009. Čtenář by měl 
vědět, že tyto řádky píši 
v třetí adventní neděli, 
tedy několik dnů před 
samotným zasedáním 
Zastupitelstva města 
Prostějova.

Jménem Rady města Prostějova před-
kládám návrh rozpočtu, který se od řady 
předcházejících rozpočtů liší v tom zásad-
ním – je sestavený jako relativně mírně 
přebytkový s hodnotami 1.163.943.810 
Kč v příjmové a 1.159.048.210 Kč ve 
výdajové části. Když k těmto číslům při-
dáme fi nancující položky v rozpočtových  

kapitolách 70 (fi nanční) a 71 (sociální 
fond), pak jde o vyrovnaný rozpočet.

Nebudu teď hovořit o jednotlivých 
částech rozpočtu, konkrétní čísla si 
občané najdou v rozpočtu samém, chci 
jen připomenout skutečnost, která vel-
mi ovlivňuje plnění rozpočtu. Podstat-
nou částí příjmů městského rozpočtu je 
totiž podíl na celostátním výnosu daní 
(DPH, daň z příjmů právnických osob, 
daň z příjmů fyzických osob). To jsou 
fi nanční objemy, které my v Prostějově 
v podstatě nemůžeme ovlivnit. A tady 
musí znovu zaznít to příslovečné ale, kte-
ré jsem už jednou zmínil v Radničních 
novinách ze dne 31. října 2008. To, jak 
se k nám postupně dostávají další a další 
informace o dopadech nejen americké, 
ale i evropské a možná i světové krize i 
skutečnost, že česká vláda uvažuje pod 
tímto tlakem o přehodnocení a případné 
rekonstrukci již schváleného, ale bohužel 
nepříliš realistického státního rozpočtu, 
to všechno nás nabádá k rozvaze a velké 
odpovědnosti při diskuzích a  rozhodo-
vání o možných dalších výdajích. V říj-
nu jsem vyslovil větu „mohu jen doufat, 
že hospodářský útlum se naší republiky 

tolik nedotkne a výše těchto (státních) 
dotací se nebude snižovat“. Realita dneš-
ka i dalších dnů, týdnů a měsíců bohužel 
žádný důvod  ani k opatrnému  optimis-
mu nedává.

To, co mě do určité míry opravňuje k 
naději, že v našem případě ony zmiňova-
né problémy nás sice mohou bolet, ale ne 
tolik, je m.j. rozpočet města na rok 2009. 
A i kdyby se nám nepodařilo naplnit 
vlastní podíl na rozpočtových příjmech, 
tak dosavadní výsledky našeho hospoda-
ření v roce 2008 naznačují, že nebudou 

nejhorší a pomohou nám udržet rozpoč-
tovou stabilitu.

Vážení čtenáři, navrhovaný vyrovnaný 
rozpočet je v tomto čase krok správným 
směrem a já chci poděkovat  všem, kteří 
při jeho přípravě odvedli velký kus práce. 
A vám všem, kteří zcela jistě budete bed-
livě sledovat další rozvoj našeho města i 
v souvislosti s tímto rozpočtem, přeji vše 
dobré.

Miroslav Pišťák
    místostarosta města Prostějova
(schválený rozpočet na stranách 6 a 7)

Na jednání Zastupitelstva měs-
ta Prostějova dne 16. prosince 2008 
rezignoval na post místostarosty a 
radního Mgr. Alois Mačák (který se 
po krajských volbách stal náměstkem 
hejtmana Olomouckého kraje. Alois 
Mačák zůstává nadále členem Zastu-
pitelstva města Prostějova). Pros-
tějovští zastupitelé následně zvolili 
novou místostarostkou RNDr. Alenu 
Raškovou, dosavadní členku Rady 
města Prostějova.

Alena Rašková se narodila v roce 
1949 v Novém Jičíně. Do Prostějova 

přišla v roce 1974 jako 
vystudovaná kantorka 
matematiky a fyziky. 
Působila nejdříve na 
Strojírenském učiliš-
ti v Havlíčkově ulici, 
od roku 1989 pak na 
Střední průmyslové 
škole oděvní. Je vda-
ná, má tři syny.

Do politiky vstoupila 
v roce 1994, kdy kandi-
dovala do zastupitelstva 
města jako nezávislá za 
sociální demokracii. 

Od roku 2002 je 
členkou Rady měs-
ta Prostějova. V 
roce 2004 vstoupila 
do ČSSD. Po celou 
dobu své politické 
aktivity pracuje i 
v celé řadě komisí. 
Nyní bude jako mís-
tostarostka meto-
dicky řídit odbor 
sociálních věcí a 
odbor dopravy.

S čím jdete do 
funkce místosta-
rostky?

Ráda bych zacho-
vala to, co se osvěd-

čilo a ukázalo jako 
dobré a zároveň bych 
ráda dořešila i některé 
bolavé věci, které zatím 
dořešeny nejsou. Ať už 
z důvodů finančních 
nebo zkrátka proto, že 
se objevují postupně. 
Například ještě done-
dávna nás netrápil 
problém imigrantů, v 
současnosti jej však už 
nemůžeme nechat bez 
povšimnutí. Dalším 
novějším problémem 

je zvyšující se počet starších, osamě-
le žijících lidí, kteří potřebují naši 
pomoc.

Ve své kompetenci budete mít nejen 
odbor sociálních věcí, ale také odbor 
dopravy. Co konkrétně budete řešit v 
oblasti dopravy? 

Pokusím se společně s odborníky 
a náměstkem hejtmana, Prostějová-
kem Aloisem Mačákem, který má na 
Krajském úřadu Olomouckého kraje 
v kompetenci oblast dopravy, doře-
šit problém průjezdnosti městem. To 
znamená odklonit odpravu, popřípa-
dě znovu diskutovat dlouho probíra-
né zjednosměrnění vnitřního okruhu. 
Výsledné řešení by mělo být ke spoko-
jenosti obyvatel i řidičů.

Jak se díváte na zájem žen vstupo-
vat do politiky?

To, že je v politice stále málo žen, 
má podle mne dva důvody. Jednak 
muži jsou v tomto směru průbojnější 
a svému povolání i politice se věnu-
jí naplno. Naproti tomu první místo 
u ženy většinou zaujímá rodina. Čili 
tím druhým důvodem je, že pokud 
chce žena vstoupit do politiky, musí 
k tomu dozrát, což zejména znamená, 
že počká, až odrostou děti. Já už mám 
děti dospělé a navíc mám velkou opo-
ru v manželovi. Pokud žena takové 
zázemí nemá, do vrcholové politiky 
příliš často nemíří. Ženský pohled na 
věc je však i v politice naprosto neza-
stupitelný. 

Jsme na prahu roku 2009. Co byste 
popřála občanům města?

Nebudu vyja-
dřovat žádná 
obsažná přání. 
Jednoduše bych 
chtěla všem 
kolem sebe 
popřát hodně 
zdraví, zdraví a 
zase zdraví, a to 
nejen do příštího 
roku!

Alena Rašková novou místostarostkou Prostějova

Nové složení Rady města Prostějova:

Drmola Pavel, Ing. místostarosta ODS
Faltýnek Jaroslav, Ing. radní ČSSD
Holík Pavel, MUDr. radní ČSSD
Müller Michal, Mgr. radní ODS
Peichl Zdeněk, Ing. radní ODS
Pišťák Miroslav místostarosta ČSSD
Pospíšil Jiří, Mgr. radní ODS
Rašková Alena, RNDr. místostarostka ČSSD
Smetana Pavel radní ČSSD
Tesař Jan, Ing. starosta ODS
Uchytil Vlastimil, Mgr. místostarosta ODS

Nový radní 
Pavel Smetana
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Za velkého zájmu 
německých médií a 
saských zemských 
politiků byla v sobotu 
22. listopadu 2008 před-
stavena v Hoyerswerdě 
spolupráce města Pro-
stějova a Sportovního 
svazu Lausitzer Seeland 
Hoyerswerda. Zpečetě-

ním spolupráce byl pak 
podpis příslušné dekla-
race prostějovským 
místostarostou Pavlem 
Drmolou a předsedou 
Sportovního svazu 
Lausitzer Seeland Jür-
genem Schröterem. 

“Ze strany města jde o vyjádření 
vůle podporovat rozvoj kontaktů nejen 
v oblasti sportu, ale také v kultuře, 

výměně studentů, učitelů a vzájemném 
poznávání regionů v Sasku a na střed-
ní Moravě. Současně jsme se shodli na 
uspořádání mezinárodních sportov-
ních studentských her v Prostějově v 
roce 2010. V pěti až šesti disciplínách 
změří své síly žáci a studenti Prostějova, 
německé Hoyerswerdy, polské Šródy a 
některých dalších zahraničních měst,” 
potvrdil místostarosta Pavel Drmola. 

Partnerství navázala ZŠ 
Palackého a Mittelschule 

Hoyerswerda

Konkrétní projekty podporova-
né městem Prostějov byly dohodnu-
ty mezi Základní školou Palackého a 
Mittelschule Hoyerswerda. „V jarních 
měsících roku 2009 se naši žáci poprvé 
setkají se svými kamarády z partnerské 
školy. Určili jsme jednoho jazykáře, 
který bude mezinárodní spoluprá-
ci zaštiťovat a se školou v Hoyerswer-
dě  jsme v kontaktu prostřednictvím 
elektronické pošty. Věřím, že se nám 
podaří umožnit žákům výměnu nejen 
na bázi sportovní, ale kupříkladu i na 
bázi jazykové,” upřesnil radní a ředitel 
ZŠ Palackého Jiří Pospíšil. 

Gymnázium Jiřího Wolkera, 
Leon Foucault Gymnasium 

Hoyerswerda a Lyceum 
Šróda

Podobně se má rozvíjet i spolupráce 
středních škol, konkrétně Gymnázia 
Jiřího Wolkera a Leon Foucault Gym-

nasium Hoyerswerda. “Spolupráce je 
o to cennější, že se potkávají města, 
organizace a lidé, kteří řeší stejné pro-
blémy a mají podobnou historii. Navíc 
Gymnázium Jiřího Wolkera už několik 
let spolupracuje s Lyceem v polské Šró-
dě a tato škola má zároveň podepsáno 
partnerství se zmíněným gymnáziem 
v Hoyersverdě. Nyní se tak odstartuje 
spolupráce tří subjektů, což je mimo 
jiné mnohem výhodnější při čerpá-
ní evropských peněz,” uzavřel radní a 
zástupce GJW Michal Mül-
ler. 

Dohodnuta další mezinárodní spolupráce 

Celostátní odborný týdeník Eko-
nom zveřejnil výsledky žebříčku 
Město pro byznys 2008, ve kte-
rém se město Prostějov objevilo 
na předních příčkách v rámci celé 
České republiky. Týdeník na zákla-
dě vyhodnocení padesáti kritérií 
hledal město s nejvhodnějšími pod-
mínkami pro podnikání. V celostát-
ním měřítku vyhrál Humpolec před 
Žďárem nad Sázavou a Klatovy. Do 
desítky nejlepších se dostal i Pro-
stějov, kterému k vynikající pozici 
pomohlo druhé nejvyšší hodnocení 
kvality veřejné správy. „ Je to pro 

n á s 
v e l k á 

čest, umístit se v prestižní celo-
státní anketě nejlépe ze všech měst 
Olomouckého kraje. V podpoře 
podnikání ve městě budeme pocho-
pitelně pokračovat i nadále. V této 
souvislosti je třeba připomenout, 
že se mimo jiné už více než osm let 
nezvýšil koeficient daně z nemo-
vitosti a zatím tuto úpravu ani 
neplánujeme. Další důvod úspěchu 
vidím v tom, že se s podnikateli 
setkáváme při různých příležitos-
tech a připravujeme společné pro-
jekty, diskutujeme o problémech, 
které město a podnikatelská sféra 
dokáží společně řešit,“ uvedl mís-
tostarosta Vlastimil Uchytil.

Prostějov uspěl v soutěži Město pro byznys 2008
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A. Objem celkových příjmů rozpočtu: 1.163.943.810,- Kč
B. Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 955.797.410,- Kč
C. Investiční výdaje v celkovém objemu: 203.250.800,- Kč
jmenovitě takto:
   
1. Vozidlo pro ORI Škoda Fabia. Kč 330.000,-
2. Zastřešení parkovacích míst ve dvoře budovy MěÚ Školní 4. Kč 173.000,-
3. Ohnivzdorný trezor na média pro OIT. Kč 150.000,-
4. Výměna vadného kotle, budova radnice. Kč 210.000,-
5. Repase 2 ks dveří pod zasedací místností ve dvoře radnice. Kč 70.000,-
6. Rekonstrukce historického mobiliáře kanc. č. 22 a 27 - radnice. Kč 487.000,-
7.  Teplotní, vlhkostní, přepěťové a napěťové senzory do serveroven a telefonní 

ústředny k nahlášení v případě překročení mezních hodnot. Kč 80.000,-
Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení Kč 1.500.000,-

8. Výměna nadzemních hydrantů na území města. Kč 150.000,-
9. Rozšíření systému VISO (bezdrátové hlásiče na nám. T.G. Masaryka). 
  Kč 200.000,-
10. Záchranářský stan pro HZS Olomouckého kraje. Kč 200.000,-
Celkem kapitola 12 - Krizové řízení Kč 550.000,-
11. Služební vozidlo pro městskou policii včetně výstražného zařízení. 
  Kč 450.000,-
12. Digitální rádiová síť s GPS II. etapa. Kč 450.000,-
13. 1 kamerové místo - možnost dotace. Kč 100.000,-
14. Rekonstrukce ovládání rádiové části dispečerského pracoviště. Kč 200.000,-
15. Upgrade telefonní ústředny MP – Omni PCX Alcatel. Kč 70.000,-
Celkem kapitola 13 - Městská policie Prostějov Kč 1.270.000,-
 
16.  Zálohovací zařízení HW a SW - nákup nového, spolehlivého zálohovacího zaří-

zení včetně soft ware. Kč 1.200.000,-
17. Datové přepínače - obnova aktivních prvků LAN. Kč 650.000,-
18. Server - SW Microsoft  server 2008 a HW databázový server pro GIS. 
  Kč 350.000,-
19. Server -  SW Microsoft  server 2008 a HW server Backup. Kč 300.000,-
20.  Soft ware - nákup SW a aplikací, rozšíření licencí pro postupný přechod na aktu-

ální verze. Kč 700.000,-
21. Záložní zdroje - pořízení nových, upgrade původních. Kč 300.000,-
22. Postupná aktualizace verzí OS serverů a dokoupení licencí pro stanice. 
  Kč 450.000,-
23. Rozšíření diskové kapacity serverů. Kč 980.000,-
24. Náhrada starých výkonově nedostačujících tiskáren. Kč 70.000,-
Celkem kapitola 15 - Informační technologie Kč 5.000.000,-
  
25. Cesta “Záhoří” - majetkové dořešení 
p.č. 415/2 - 1.198 m2, p.č. 415/3 - 252 m2, p.č. 415/4 - 5 m2 k.ú. Krasice (250 + 

70 Kč/m2 - M.Mlčoch), p.č. 430/2 - 87 m2, p.č. 430/3 - 18 m2, p.č. 430/4 - 2 m2 
k.ú.Krasice (250+70 Kč/m2 - M.Vránová). Kč 340.570,-

26. Víceúčelová sportovní hala
p.č. 6002/2 - 1.542 m2, p.č. 6002/4 - 4.744 m2, p.č. 6002/5 - 576 m2,
p.č. 6002/6 - 1.017 m2, p.č.6002/7 - 455 m2, p.č. 6002/14 - 448 m2,
p.č. 6003/4 - 567 m2, p.č. 6002/3 - 1.440 m2, p.č. 6002/16 - 572 m2 - k.ú. Prostějov 

(500 Kč/m2 + náklady) - ÚZSVM. Kč 5.460.000,-
27. Překladiště TKO
p.č. 6283/19 - 77 m2, část p.č. 6296/3 - 100 m2 k.ú. Prostějov (350 Kč/m2 +náklady) 

- ÚZSVM. Kč 25.000,-
28. MOSC Prostějovp.č. 6231/40 - 139 m2, p.č. 6231/61 - 304 m2, p.č. 6231/64 - 161 

m2 - k.ú. Prostějov (350 Kč/m2 + náklady) - ÚZSVM. Kč 215.000,-
29. Průmyslová zóna “G”
p.č. 8312 - 1.180 m2, p.č. 8313 - 1.162 m2 k.ú. Prostějov (150 Kč+náklady) PF ČR.
  Kč 355.000,-
30. Výkup spoluvlast.podílu - pozemky na sídl.E.Beneše (Neubauerová, Sbo-

rowitz). Kč 1.000.000,-
Celkem kapitola 50 - Správa majetku města Kč 7.395.570,-
  

31. Nový Územní plán Prostějova - I. etapa. Kč 1.000.000,-
32. Změny Územního plánu sídelního útvaru Prostějov. Kč 500.000,-
Celkem kapitola 61 - Stavební úřad Kč 1.500.000,-
33.  Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.

(dohoda o VPP do roku 2014). Kč 26.300.000,-
34. Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení. Kč 5.000.000,-
35.  Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. 

(dohoda o navyšování ZKS do roku 2012). Kč 4.089.230,-
Celkem kapitola 70 - Finanční Kč 35.389.230,-

36. Národní dům - PD a restaurování,byt, stavební úpravy. Kč 2.000.000,-
37. PD - Městský hřbitov - chodníky, informační systém. Kč 500.000,-
38. Doprava - vnitřní okruh, radiály (osvětlení přechodů, informační systém). 
  Kč 100.000,-
39. Nová radnice - PD kan., ÚT, elektoinstalace, FO, věž, restaurování, EPS. 
  Kč 1.200.000,-
40. Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (jihozápadní kvadrant). 
  Kč 10.000.000,-
41. Autobusové čekárny. Kč 800.000,-
42. Rejskova ulice - rekonstrukce chodníku a CS - koordinace JMP. Kč 1.200.000,-
43. Plocha pro parkování u městského hřbitova. Kč 500.000,-
44. Regenerace sídliště Tylova - Brněnská (Libušinka). Kč 8.000.000,-
45. Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací. Kč 10.000.000,-
46. Husserlovo nám. - PD, dokončení. Kč 300.000,-
47. Nám. Spojenců - komunikace chodníky, úprava hrací plochy. Kč 1.000.000,-
48. Energ. úsporná opatření - ZŠ Melantrichova. Kč 4.000.000,-
49. Energ. úsporná opatření - ZŠ Železného. Kč 6.000.000,-
50. Rekonstrukce budovy Husovo nám.- dokončení. Kč 4.500.000,-
51. Regenerace Sídliště Svobody -V. Etapa. Kč 2.500.000,-
52. Regenerace Sídliště E. Beneše. Kč 5.000.000,-
53. Regenerace Sídliště Dolní. Kč 6.000.000,-
54. CS Vodní ul., Šmeralova ul. Kč 1.500.000,-
55. CS Krasice: Západní ul. - Čechovická ul. ( včetně nezbytných komunikací). 
  Kč 2.500.000,-
56. CS Kostelecká. Kč 2.000.000,-
57. Rekonstrukce komunikace Erbenova ul.- nám. Padlých hrdinů, vč. PD. 
  Kč 6.000.000,-
58. Doplnění komunikací., chodníky a parkoviště Sídl. Šárka - II. etapa. 
  Kč 2.000.000,-
59. Středisko mládeže kopané v Prostějově. Kč 10.000.000,-
60. PD -  Rekonstrukce a využití zámku. Kč 8.000.000,-
61. PD - Rekonstrukce parku - Smetanovy sady. Kč 2.000.000,-
62. Bezbariérová trasa. Kč 200.000,-
63. Dostavba ZŠ Vrahovice. Kč 1.000.000,-
64. PD zádlažba nám. TGM (kuželna). Kč 500.000,-
65. Autobusové zastávky - Nemocnice. Kč 2.000.000,-
66. Autobusové zastávky - Janáčkova ulice. Kč 3.000.000,-
67. Komunikace  Waitova. Kč 2.000.000,-
68. CS Olomoucká. Kč 2.000.000,-
69. PD - CS  Sídliště Svobody. Kč 100.000,-
70. PD - CS  Hloučela - biokoridor. Kč 200.000,-
71. Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hlučela. Kč 2.500.000,-
72. Energ. úsporná opatření ZŠ Dr. Horáka. Kč 5.000.000,-
73. Muzeum - statika, fasáda. Kč 4.000.000,-
74. VO Kyjevská, Sokolovská, Čechůvky. Kč 600.000,-
75. Sportcentrum - Vápenice - rekonstrukce tělocvičny a oplocení dvora. 
  Kč 2.000.000,-
76. Sportcentrum - dostavba. Kč 1.200.000,-
77. Budova ZŠ Husova - II. etapa. Kč 1.200.000,-
78. ZŠ Dr. Horáka - sluneční kolektor. Kč 700.000,-
79. PD RD - II. etapa. Kč 1.000.000,-
80. ZŠ a RG  Studentská - zázemí pro atlety. Kč 1.200.000,-

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schvaluje
1. rozpočet města Prostějova pro rok 2009 s těmito závaznými ukazateli
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81. Komunikace Slunečná. Kč 996.000,-
82. VO Průchodní, Žitná. Kč 300.000,-
83. Městské lázně - rekonstrukce zasklení bazénové haly, stropní konstrukce – DS. 

  Kč 3.500.000,-
84. Chodník Krasická ulice (jižní strana) k nové bytové výstavbě. Kč 500.000,-
85. VO ulice Kojetínská vč. PD (OKS). Kč 300.000,-
86. Knihovna - dispoziční úpravy. Kč 1.000.000,-
87. MŠ Šárka – výkladce. Kč 600.000,-
88. MŠ Partyzánská EÚO. Kč 1.000.000,-
89. ZŠ Palackého - výměna oken (MŠ Mánesova). Kč 600.000,-
90. ZŠ Palackého ul. (Skálovo nám.). Kč 250.000,-
91. ZŠ Rejskova - výměna oken - VI. Etapa. Kč 600.000,-
92. ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce dvorního traktu. Kč 700.000,-
93. SPŠO Vápenice 1 - rekonstrukce kotelny. Kč 500.000,-
94. Kolářovy sady - mlatová úprava. Kč 2.000.000,-
95. IS a komunikace 50 RD - dokončovací práce. Kč 1.000.000,-
96. PD řešení dopravní situace u škol. Kč 500.000,-
97. Rekonstrukce mostu Vrahovice u hřiště včetně PD - havarijní stav. 
  Kč 1.500.000,-
98. Komunikace V. Nezvala. Kč 1.000.000,-
99. Komunikace Rostislavova. Kč 1.500.000,-
100. Autobusové zastávky, Na hrázi, Drozdovice. Kč 2.600.000,-
101. Hřbitov Vrahovice - výstavba kolumbária - 33 míst. Kč 500.000,-
102. Jezdecká 6a, 6b - 42 b.j. - stavební úpravy. Kč 1.200.000,-
Celkem Výstavba Kč 150.646.000,-

D. Dotace do Fondu národního domu:  1.000.000,- 
E. Dotace do Fondu městských lázní:    1.000.000,-
F. Dotace do Fondu městských hřbitovů:  1.000.000,-
G. Dotace do Fondu reinvestic nájemného:  1.364.000,-
H. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města (kromě příjmů kapitoly 71 – SF):     

            2.604.600,-
I. Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2008):
   480.400,-
J. Užití Sociálního fondu (včetně příjmů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF):  

   3.340.000,-
K. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky):  

   1.012.000,-
L. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě:  78.969.800,-
 jmenovitě takto:
1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO Kč 1.209.000,-
2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO Kč 2.234.000,-
3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO Kč 2.508.000,-
4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO Kč 2.261.000,-
5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO Kč 1.398.000,-
6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 Kč 5.285.000,-
7. ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4 Kč 3.422.000,-
8. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 Kč 3.155.000,-
9. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 Kč 7.750.000,-
10. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 Kč 4.507.000,-
11. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 Kč 2.006.000,-
12. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 Kč 5.485.000,-
13. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Kč 6.591.000,-
14. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 Kč 4.689.000,-
15. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 Kč 4.542.800,-
16. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 Kč 1.137.000,-
17. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 Kč 5.441.000,-
18. DUHA - kulturní klub u hradeb v Prostějově, PO, Školní. 4 Kč 6.046.000,-
19. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 Kč 7.734.000,-
20. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov Kč 1.569.000,-

2. závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, jak jsou 
uvedeny v příloze č. 9.  stanovuje

1. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgá-
nů města Prostějova v celkovém objemu 152.898.500,- Kč,

2. výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů 
města Prostějova v celkovém objemu 64.089.800,- Kč,

     odpisové plány příspěvkovým organizacím, 
zřízeným městem Prostějovem.

ukládá
1.     vedoucímu fi nančního odboru MěÚ v Prostějově zaslat rozpis rozpočtu správ-

cům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů 
rozpočtu města Prostějova pro rok 2009, kterými jsou povinni se řídit, 

2.     správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým 
osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjek-
tům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle 
podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova 
pro rok 2009, kterými jsou povinny se řídit,

3.     Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje 
rozpočtu města Prostějova pro rok 2009, které vyvstanou v průběhu rozpočtového 
období roku 2009:

    navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
   bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem 

určitého objemu fi nančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami 
v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení 
celkových výdajů,

   bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím 
rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 (rezerva pro rozpočtová opatření 
prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby 
nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového 
defi citu běžného období  roku 2009 zapojováním rezervních zdrojů města.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že agendu dopravních přestupků vyřizuje už od 

začátku letošního roku odbor občanských záležitostí, přestupkové oddělení, 
nikoli odbor dopravy! Přestupkové oddělení sídlí v Havlíčkově ulici č. 4, 
Prostějov.

Provozní doba Městského úřadu v Prostějově dne 31.12.2008 bude od 8.00 
do 12.00 hodin. 

Také v příštím roce bude město Pros-
tějov udělovat významným osobnostem 
Ceny města. Přestože uzávěrka přihlá-
šek je až 28. února 2009, už nyní mohou 
občané zvažovat, kterou  významnou 
osobnost, jejíž práce znamená přínos 
pro město Prostějov, nominují.

„Domnívám se, že z oceňování osob-
ností se už nyní, po pár letech konání 
ankety, vyvinula dobrá tradice. Je beze-
sporu žádoucí, aby se lidé, kteří výrazně 
napomohli ke zvýšení prestiže města v 

jakékoli oblasti své práce, dočkali slav-
nostního uznání,“ říká místostarosta 
Prostějova Pavel Drmola. „Oceňované 
obory jsme nijak striktně neomezili , 
abychom tím nezúžili okruh navrho-
vaných. V uplynulých letech to  byly 
kupříkladu osobnosti úspěšné na poli 
kulturním, literárním, hudebním či 
sportovním,“ doplnil Drmola.

K nominaci je třeba uvést jméno, pří-
jmení a činnost osobnosti navržené na 
ocenění a podpis navrhovatele a poté 

doručit v písemné for-
mě na adresu Městského 
úřadu v Prostějově nebo 
přímo vedoucí kanceláře 
starosty RNDr. Jaroslavě 
Tatarkovičové do 28. února 
2009.

Další podklady včetně 
formuláře naleznete na: 
http://www.mestopv.cz/
showdoc.do?docid=6322  

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ

        v Prostějově

Nominujte osobnosti na Ceny 
města Prostějova za rok 2008 
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Upozorňujeme tímto zdravotně 
postižené občany, kteří budou žádat na 
odboru sociálních věcí Městského úřa-
du v Prostějově o příspěvek na provoz 
motorového vozidla na rok 2009, že 
žádost o tento příspěvek nebude zasí-

lána žadatelům prostřednictvím pošty. 
Veškeré formuláře budou k dispozici 
během prosince t. r. na oddělení péče o 
staré a zdravotně postižené občany na 
sociálním odboru Městského úřadu v 
Prostějově, Školní ulice č. 4, ve druhém 

patře. Žádosti budou taktéž k dispozici 
na internetových stránkách Městského 
úřadu v Prostějově na adrese www.mes-
topv.cz .  Dále sdělujeme, že tak jako v 
letošním roce bude zapotřebí i v roce 
2009, aby se dopravovaný těžce zdravot-

ně postižený občan dostavil k jednání na 
odbor sociálních věcí společně s žadate-
lem o příspěvek na provoz motorového 
vozidla. O tento příspěvek lze žádat v 
průběhu celého kalendářního roku 2009.
 -odbor sociálních věcí-

Sdělení zdravotně postiženým občanům ve věci příspěvku 
na provoz motorového vozidla na rok 2009
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Rada města Prostějova schválila na 
svém zasedání dne 18. listopadu 2008 
materiál týkající se bezplatného užívání 

parkovišť provozovaných fi rmou .A.S.A. 
TS Prostějov, a to na místech vyhraze-
ných pro handicapované občany (vyhra-
zené parkoviště se symbolem O1).

„Těchto parkovacích míst máme na 
městských parkovištích celkem dvaadvacet, 
donedávna to byla místa pouze vyhrazená 
invalidním občanům, avšak zpoplatněná, 
nyní jsme se rozhodli, že handicapova-
ným parkovné odpustíme tak, jak je tomu 
i v jiných městech,“ potvrdil místostarosta 
Alois Mačák.

V současné době je vydáno odborem 
sociálních věcí celkem přes 6,5 tisíce prů-
kazek ZTP a ZTP/P, ke kterým je možno 
vyžádat si označení vozidla O1. Těchto 
označení bylo dosud vydáno zhruba 5,5 
tisíce kusů. Bezplatné parkování na vyhra-
zených místech městských parkovišť se 
týká právě vozidel označených symbolem 
O1.  -jg-

Bezplatné parkování invalidních občanů

Co udělají žáci či rodiče?: 

Rodiče, žáci
- vyzvednou si na základní škole při-

hlášku ke vzdělávání a vyplní požadova-
né údaje (v případě potřeby se mohou 
obrátit na výchovné poradce či třídní 
učitele)

- nechají si základní školou potvrdit 
správnost údajů uvedených v přihlášce 
(razítko a podpis)

- podají přihlášku přímo řediteli pří-
slušné střední školy (přihláška musí být 
podepsaná jak žákem, tak rodičem)

- k přihlášce přiloží i další dokla-
dy, pokud je střední škola vyžaduje (tato 
informace je uvedena v kriteriích přijíma-
cího řízení zveřejněných ředitelem střední 
školy)

- pro první kolo přijímacího řízení 
mohou podat tři přihlášky (např. tři při-
hlášky na tři různé střední školy nebo tři 

přihlášky na tři různé obory 
vzdělání na jedné střední škole)

- vyzvednou zápisový lístek na základ-
ní škole (nejpozději do 15. března, nebo 
do 30. listopadu v případě, že podávají 
přihlášku do oborů vzdělání s talentovou 
zkouškou)

- po doručení rozhodnutí o přijetí 
žáka, musí potvrdit úmysl žáka nastoupit 
na střední školu odevzdáním zápisového 
lístku řediteli střední školy, a to nejpozdě-
ji do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí o přijetí (v případě podání k 
poštovní přepravě je nutné, aby zápisový 
lístek byl 5. den ve škole). Zápisový lístek 
musí být podepsán žákem i rodičem

- v případě, že žák bude přijat na více 
středních škol nebo oborů vzdělání, při-
čemž rozhodnutí o přijetí dostane v jiných 
termínech, mohou zápisový lístek písem-
ně vzít zpět a odevzdat na jinou školu či 
jiný obor

- v případě, že zápisový lístek neode-
vzdají ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto 
žák práva být přijat za žáka dané střední 
školy

- po doručení rozhodnutí o nepři-
jetí je možné podat odvolání proti roz-
hodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pra-
covních dnů od doručení rozhodnutí. 
Odvolání se podává prostřednictvím 
ředitele střední školy k Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Krajského úřa-
du Olomouckého kraje. Rozhodnutí se 

ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak 
je považováno za doručené

- v případě, že po prvním kole 
žák nebude přijat na žádnou střední 
školu, má právo podat přihlášku/ky 
ke vzdělání pro další kolo přijíma-
cího řízení. Přihlášky si vyzvedne a 
podá přímo u ředitele střední školy, 

který druhé příp. další kola přijíma-
cího řízení vypsal

- sledují informace o volných místech 
pro další kola přijímacího řízení na webo-
vých stránkách středních škol nebo Olo-
mouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz)

Poznámka: V případě zletilých uchaze-
čů se podpisy rodičů nevyžadují. 

Shrnutí novinek:
1) možnost podat tři přihlášky v prv-

ním kole
2) přihlášku podávají rodiče příp. zleti-

lý žák přímo řediteli střední školy
3) ředitel střední školy zveřejní kriteria 

ve stanoveném termínu
4) zkracují se termíny pro vydání roz-

hodnutí a podání odvolání
5) zavádí se zápisový lístek jako forma 

potvrzení zájmu o studium
*************************************
 Další informace na WEBu škol 
 Prostějovska: www.pvskoly.cz

Průvodce přijímacím řízením v roce 2008/9 
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I. OBVOD
sídliště Svobody
pro Základní školu a mateřskou 

školu Jana Železného Prostějov, Síd-
liště svobody 24/79

II. OBVOD
5. května, Aloise Fišárka, Akáto-

vá, Aloise Krále, Anenská, Anglická, 
Antonína Slavíčka, Arbesovo nám., 
Atletická, Balbínova, Barákova, Bel-
gická, Beskydská, Bezručovo nám., 
Blahoslavova, Bohumíra Dvorské-
ho, Bohumíra Šmerala, Bohuslava 
Martinů, Borová, Boženy Němcové, 
Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, 
Březinova, Budovcova, Bulharská, 
Cyrila Boudy, Čechovická, Čechůvky, 
Česká, Českobratrská, Čs. armádního 
sboru, Čs. odboje, Daliborka, Dělnic-
ká, Demelova, Divišova, Dobrovské-
ho, Dolní, Domamyslická, Dr. Horá-
ka,  Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, 
Družstevní, Duhová, Dukelská 
brána, Dvořákova, Dykova, Edvar-
da Valenty, Elišky Krásnohorské, 
Emila Králíka, Erbenova, Esperant-
ská, Fanderlíkova,  Filipcovo nám., 
Finská, Floriána Nováka, Floriánské 
nám., Foerstrova, Francouzská, Füg-
nerova, Gabriely Preisové,  Hacaro-
va, , Hanačka, Habrová, Havlíčkova, 
Hlaváčkovo nám., Hliníky, Hloučel-
ní, Holandská, Hradební, Hrázky, 
Husitská, Husovo nám., Hvězda, 
Hybešova, Chodská, Italská, Ivana 
Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, J. 
V. Myslbeka, Jana Kuchaře, Jana Oli-
vetského, Jana Rokycany, Jana Šver-
my, Jana Zrzavého, Janáčkova, Jana 
Köhlera,  Jaroslava Kaštila, Jaroslava 
Křičky, Jaroslava Kučery, Jasanová, 
Jaselská, Jasmínová, Javorová, Javo-
říčská, Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, 
Jihoslovanská, Jiráskovo nám., Josefa 
Hory, Josefa Lady, Josefa Suka, Jošto-
vo nám., Jungmannova, K rybníku, K. 
H. Kepky, Karafiátová, Karla Svolin-
ského, Karlov, Karoliny Světlé, Kašta-
nová, Kazín, Knihařská, Kojetínská, 

Ko l á -

řovy sady, Kollárova, Komenské-
ho, Konečná, Kosířská, Kostelecká, 
Kostelní, Kotěrova, Kotkova, Ková-
říkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky, 
Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská, 
Krapkova, Krasická, Krásná, Krátká, 
Kravařova, Krokova, Křížkovského, 
Kubelíkova, Květná, Kyjevská, Letec-
ká,  Libušinka, Lidická, Lipová, Lís-
ková, Lomená,  Luční, Lutinovova, 
Lužická, Máchova, Majakovského, 
Mánesova, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Martinákova, Mathono-
va, Melantrichova, Mikoláše Alše, 
Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, Moj-
mírova, Moravská, Mozartova, Na 
blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, Na 
okraji, Na příhoně,  Na splávku, Na 
spojce,  Na vyhlídce, Na výsluní, 
nám. E. Husserla, nám. J. V. Sládka, 
nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů, 
nám. Práce, nám. Spojenců, nám. 
Svatopluka Čecha, nám. T. G. Masa-
ryka, nám. U kalicha, Nerudova, 
Netušilova, Neumannovo nám., Nor-
ská, Obránců míru, Okružní, Olo-
moucká L 1 až 101 S 2 až 116, Olšo-
vá,  Olympijská, Oskara Nedbala, 
Otakara Ostrčila, Ovesná, Ovocná, 
Palackého, Palečkova, Partyzánská, 
Pernštýnské nám., Pešinova, Petra 
Jilemnického, Petrské nám., Plum-
lovská, Pod Kosířem, Pod vinohrád-
kem, Pod Záhořím, Poděbradovo 
nám., Podjezd, Polišenského, Polská, 
Pražská, Prešovská, Průchodní, Prů-
chozí, Průmyslová, Předina, Přemys-
lovka, Příční, Přikrylovo nám., Puš-
kinova, Raisova, Rejskova, Resslova, 
Riegrova, Rostislavova, Rozhonova, 
Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, 
Ruská, Růžová, Sádky, Sadová, sídl. 
E. Beneše, sídl. Svobody, sídl. Svor-
nosti, Skálovo nám., Sladkovské-
ho, Slezská, Slovácká, Slovenská, 
Slunečná, Smetanova,  Sokolovská, 
Sokolská, Spitznerova, Sportovní, 
Stanislava Manharda, Stanislava 
Suchardy, Strojnická, Stroupežnické-
ho, Studentská, Sušilova,  Svatoplu-
kova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, 

Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, 
Švabinského, Švýcarská, Šumavská, 
Tetín,  Tovačovského, Tovární, Tráv-
nická, Trpinky, Třebízského, Třešňo-
vá, Tylova, Tyršova,  U Spalovny, U 
spořitelny, U Stadionu, U sv. Anny, 
Újezd, Úprkova, Určická,  V louč-
kách, V polích, V zahradách, Václa-
va Špály, Václava Talicha, Valašská, 
Vápenice, Vasila Škracha, Veleslavín-
ská, Vencovského, Višňová, Vícov-
ská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava 
Nováka, Vladimíra Ambrose, Vodní, 
Vojáčkovo nám., Vojtěcha Outraty, 
Vrahovická, Vrbová, Vrchlického, 
Vrlova, Waitova, Winklerova, Wol-
fova, Wolkerova,  Za drahou, Za 
humny, Za Místním nádražím, Za 
velodromem, Zahradní, Západní, 
Zátiší, Zborov, Zikmunda Wintra, 
Zlechovská, Žeranovská, Žešov, Žit-
ná, Žižkovo nám.

pro Základní školu a mateřskou ško-
lu Prostějov, Palackého tř. 14

Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Kollárova ul. 4

Základní školu Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1

RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2
Základní školu Prostějov, ul. Dr. 

Horáka 24
Základní školu Prostějov, ul. E. 

Valenty 52
Základní školu a mateřskou školu 

Prostějov, Melantrichova ul. 60

Podrobnější pokyny o organizaci 
zápisu budou na jednotlivých základ-
ních školách.

UPOZORNĚNÍ
- k zápisu se dostaví s dětmi rodiče 

(jejich zákonní zástupci) a předloží 
tyto doklady

1. Rodný list dítěte nebo výpis z 
matriky

2. Občanský průkaz rodiče (zákon-
ného zástupce)

- na ZŠ budou přednostně zapsány 
a zařazeny děti s trvalým bydlištěm 

ve spádovém obvodu ZŠ.
Podle § 36 odst. 3) povinná školní 

docházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud 
mu není povolen odklad; dítě, které 
dosáhne šestého roku věku v době 
od počátku školního roku do konce 
roku kalendářního, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již 
v tomto školním roce, je-li tělesně i 
duševně přiměřeně vyspělé a požádá-
li o to jeho zákonný zástupce.

Pokud se nemohou rodiče s dětmi 
ve zdůvodněných případech dostavit 
ve stanovený den zápisu, mohou při-
jít indivuduálně po dohodě s ředite-
lem ZŠ  po tomto termínu, nejpozději 
však do 15. 2. 2009 do 12:00 hodin. 
V případě odvolání je možno toto 
podat ke KrÚ Olomouckého kraje, 
odbor školství, mládeže a tělovýcho-
vy, Jeremenkova ul. 40a.

Termín zápisu je stanoven po 
dohodě všech ředitelů a ředitelek 
základních škol ve městě Prostějově

PaedDr. František Říha
vedoucí odboru školství a kultury 

Městského úřadu v Prostějově

Město Prostějov
Městský úřad v Prostějově, odbor školství a kultury

Zápis
žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2009/2010

se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání v plném znění koná v pátek 6. února 2009 od 12:00 – 18:00 hodin

Spádové obvody základních škol jsou obecně závaznou vyhláškou č. 16/2004, kterou se stanoví spádové 
obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny takto:

Kontakt na 
Městský úřad 

Prostějov: 

tel: 582 329 111 

fax: 582 342 338 

e-mail: 

posta@mestopv.cz 
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V listopadu letošního roku dosáhlo 
město Prostějov výsledků požadova-
ných pro splnění kategorie „B“ Kritérií 
místní Agendy 21 (MA 21). Prostějov se 
tak zařadil mezi šestici Zdravých měst 
v ČR, kterým se podařilo postoupit 
do této kategorie. Dalšími oceněnými 
městy jsou kromě Prostějova také Kop-
řivnice, Chrudim, Vsetín, Litoměřice a 
Ústí nad Labem.

V letech 2006 a 2007 město Prostějov 
dosáhlo kategorie „C“ ,tzv. „stabiliza-

ce“ – mírně pokročilá realizace MA21, 
která předpokládá aktivní zapojení 
veřejnosti a politické zastřešení pro-
cesu MA21. „Dosažení kategorie „B“ 
z celkových 4 kategorií A-D, kdy A 
je kategorií nejvyšší, je pro Prostě-
jov významným oceněním. Naplnění 
Databáze MA21 je přitom dlouhodo-
bou záležitostí a přepokládá zapojení 
celého úřadu i vedení města. Prostě-
jov se místní Agendou 21 zabývá již 
od počátku svého členství v Národní 

síti Zdravých měst, tedy již od roku 
2000. Výsledky této dlouholeté práce se 
odráží i ve spokojenosti obyvatel měs-
ta, což dokládá i nedávno provedený 
průzkumu spokojenosti obyvatel města 
s místním společenstvím,“ komentoval 
výsledek místostarosta a politik Zdra-
vého města Vlastimil Uchytil. 

Za úspěšnou implementaci modelů 
zvyšování kvality poskytování služeb 
veřejné správy bylo město Prostějov již 
třikrát oceněno resortní cenou Minister-

stva vnitra České republiky za kvalitu v 
územní veřejné správě. Poslední z oce-
nění  převzal místostarosta Prostějova 
Mgr. Vlastimil Uchytil z rukou ministra 
vnitra Ivana Langera v lednu tohoto roku 
v rámci IV. Národní konference kvality 
ve veřejné správě v Karlových Varech. 
Šlo o  „bronzový stupeň“, na který Pro-
stějov dosáhl v rámci místní Agendy 21 
už podruhé. 

 - Mgr. Eva Krejčí, koordinátorka 
 projektu Zdravé město -

Prostějov postoupil do vyšší kategorie
v síti Zdravých měst

Níže jsou uvedeny problémy, které 
vyplynuly z veřejné diskuse s občany 
našeho města v listopadu tohoto roku 
na každoročním Fóru Zdravého města. 
Cílem této diskuse i na ní navazující anke-
ty je dát Vám - našim občanům prostor, 

abyste se vyjádřili k tomu co Vám  v našem městě chybí, co by se mělo změnit/upra-
vit/zajistit, abyste byli spokojeni s místem, kde žijete a které je Vaším domovem.

A N K E T A

Prosíme, abyste označili 5 problémů, které považujete za nejaktuálnější, a kte-
ré by dle Vašeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními.

 Aktualizace strategického plánu
 Budování a rozšiřování systému cyklostezek
 Otevřené sdílení informací z oblasti zdravého životního stylu
 Podpora práce s neorganizovanou mládeží
 Rozšiřování ploch veřejné zeleně ve městě
 Řešení parkování v problémových lokalitách

 Řešení vnějšího městského okruhu
 Ubytovna pro matky s dětmi „hotelového typu“
 Zázemí pro pohybové aktivity
  Zvýšení informovanosti v oblasti celoživotního vzdělávání a vzdělávání 

dětí a mládeže (neformální)
 Další problém, který zde není uveden ...................................................

 ..............................................................................................................

POZN. Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem!
TERMÍN odevzdání dotazníku: 31.1.2009
SBĚRNÉ MÍSTO pro dotazníky: informační službě Městského úřadu v Prostějově
Dotazník je uveřejněn i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.mestopv.cz
VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách
www.mestopv.cz bezprostředně po projednání výstupů Radou a následně Zastupitelstvem
města (předpoklad je květen 2009).
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas!
Anketa je anonymní.
Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město Prostějov. 

10 problémů formulovaných občany našeho města 
Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?

Občanské sdružení sociální pomo-
ci Prostějov, které provozuje Azylové 
centrum, se tak jako každým rokem 
snažilo zpříjemnit a zpestřit vánoční 
svátky. Pro lidi bez domova je to obdo-
bí, které je pro ně velmi psychicky 
náročné, vzhledem k tomu, že mnozí 
z nich žijí osaměle, s rodinou se nestý-
kají nebo ji nemají. 

Sdružení už tradičně připravilo pro 
klienty Azylového centra štědrovečerní 
večeři.

Azylové centrum bylo vyzdobeno 
symbolikou vánoc, na čemž se podíleli 
velkou měrou sami klienti. 

Letos byly v AC dva vánoční stromky 
– jeden na nádvoří a jeden ve společen-
ské místnosti nové noclehárny, kde se 
nachází i nízkoprahové denní centrum.

Na štědrovečerní večeři byl 
klientům podáván řízek, bram-

borový salát, cukroví, káva, čaj.
Od minulých vánoc se  letošní lišily 

tím, že klienti dostali pod stromeček 
výjimečný dárek – dva počítače včetně 
možnosti napojení na internet.

Počítače nám věnovala fi rma HABRO 
– ing. Jan Navrátil, za což prostřednic-
tvím Radničních listů děkujeme.

Práce s počítači je nedílnou součás-
tí resocializačního programu, který je 
mimo jiné zaměřen i na zvyšování a 
posilování sociálních dovedností klien-
tů, např. základní proškolení obsluhy 
počítače, práce s internetem, zasílání e-
mailů apod.

V roce 2009 má Občanské sdružení 
v plánu – kromě sociálních služeb, kte-
ré již provozuje –  řadu dalších aktivit 
Má jimi být Azylový dům, Noclehárna, 
Nízkoprahové denní centrum,  sociál-
ní poradenství  , ale  i  rozšíření těchto 

služeb o Azylový dům a noclehárnu pro 
ženy.  Jako novou sužbu plánujeme též 
terénní program zaměřený na osoby, 
které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy.

Občanské sdružení  děkuje měs-
tu Prostějovu za celkovou podporu a 
pomoc při provozování Azylového cen-
tra a vstřícný přístup. Bc. Jan Kalla

 předseda os

Azylové centrum – vánoční ohlédnutí a plány do nového rokuAzylové centrum – vánoční ohlédnutí a plány do nového roku
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Odbor životního prostředí Městského 
úřadu v Prostějově informuje o změ-
ně kompetencí v oblasti užívání veřej-
né zeleně. S účinností od 1.1.2009 na 
základě Organizačního řádu Městského 
úřadu v Prostějově na rok 2009 přechá-
zí oprávnění uzavírat Smlouvy o užívání 
veřejné zeleně a podmínkách mimořád-
ných zásahů do veřejné zeleně na odbor 
komunálních služeb. 

Odbor komunálních služeb vydává sou-
hlas ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně a 
k mimořádným zásahům do veřejné zele-
ně jménem města jako vlastníka dotčené 
zeleně, sjednává podmínky užívání veřejné 
zeleně smlouvami o užívání veřejné zeleně 
a podmínkách mimořádných zásahů do 
veřejné zeleně, a to na dobu určitou do jed-
noho roku a do výměry 500 m2 za účelem 
užívání veřejné zeleně, zejména z důvodu 
provádění výkopových prací, umístění 

dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, pro umístění 
stavebních nebo reklamních zařízení, zaří-
zení cirkusů, lunaparků a jiných obdob-
ných atrakcí, umístění skládek a užívání 
veřejné zeleně pro kulturní, sportovní a 
reklamní akce nebo potřeby tvorby fi lmo-
vých a televizních děl.

Spolu s oprávněním rozhodovat o uzaví-
rání smluv o užívání veřejné zeleně a pod-
mínkách mimořádných zásahů do veřejné 
zeleně přechází na odbor komunálních 
služeb veškerá agenda spojená s užíváním 
veřejné zeleně. Žádáme proto uživatele zele-
ně, kteří mají smlouvu s platností končící v 
příštím roce, aby se obraceli s předávacími 
protokoly již na odbor komunálních služeb, 
se sídlem TGM 12 ve dvoře, Říhová Simona, 
dv.č.515, tel. 582 329 557, mob. 739 245 398.
 - Ing. Martina Cetkovská,

 odbor životního prostředí -

Užívání veřejné zeleně

MHD Prostějov
Od neděle 14.12.2008 vstoupily v 

platnost nové jízdní řády autobusových 
linek. Na linkách MHD Prostějov jsou 
na základě požadavků cestujících prove-
deny časové změny, trasy linek zůstávají 
bez změny. Z důvodu omezení počtu 
spojů na lince MHD 15 dochází k časo-
vým úpravám na lince MHD 32 tak, aby 
byl zajištěn návoz cestujících ze severní 
části města, především z oblasti sídl. E. 
Beneše, do nemocnice na 6 a 7 hodinu. 
O víkendech a státních svátcích je nově 
zajištěn přestup na autobusové stanici z 
linky MHD 5 na MHD 4 z oblasti Vra-
hovic a Čechůvek do Domamyslic. Z 
důvodu zvýšení frekvencí byly prove-
deny i časové úpravy odjezdů ranních 
žákovských spojů na linkách MHD z 
Domamyslic.  

Příměstské linky
V jízdních řádech příměstských auto-

busových linek je nově zavedeno spoje-
ní například na lince 780662 v pracovní 
dny z Prostějova do Otonovic v 10:45 
hod a zpět v 11:15 hod. Z důvodu vzniku 
nových pracovních míst v oblasti Něm-

čicka bylo posíleno spojení v ranních 
hodinách i na lince 780754 Němčice na 
Hané – Doloplazy – Prostějov. Některé 
spoje z linek 721350 a 910120 Olomouc 
– Prostějov – Brno byly přesunuty pod 
jeden jízdní řád linky 780960.

Od 14.12.2008 dochází také ke změně 
uspořádání odjezdových stání na auto-
busovém nádraží v Prostějově. Z důvodu 
optimalizace odjezdů příměstských a dál-
kových linek byla zrušena odjezdová stání 
číslo 14 a 15. Linky z těchto stanovišť byly 
přesunuty na plochu autobusového nádraží 
u Alberta. Pro lepší orientaci při vyhledá-
vání odjezdů na autobusovém nádraží jsou 
ve zkušebním provozu na jednotlivých 
označnících konkrétní cíle se souhrnnými 
časy odjezdů, tzv. odjezdníky.

Bližší informace o změnách lze získat 
v Informační kanceláři FTL, tel. 582 333 
181, nebo na  www.ft l.cz.           

Upozorňujeme cestující, kteří využí-
vají službu jízdních řádů MHD v mobi-
lu, aby si provedli aktualizaci aplikace 
prostřednictvím webových stránek 
www.ft l.cz nebo přímo z http://thorin.
wz.cz.  

Změny v jízdních řádech

Zástupci odboru komunálních 
služeb, životního prostředí, dále Povo-
dí Moravy a .A.S.A. TS Prostějov spo-
lečně zkoumali dřeviny rostoucí mimo 
les v biokoridoru Hloučela, konkrétně 
mezi ulicemi Kostelecká a Olomoucká. 
Prohlídka dřevin byla zaměřena zejmé-
na na statickou bezpečnost. Z místního 
šetření byl pořízen záznam a dřeviny 
určené ke kácení byly v terénu ozna-
čeny. V tomto úseku byly navrženy ke 
kácení dřeviny nacházející se v blízkos-
ti hlavní stezky, která vede celým bio-
koridorem, vždy s ohledem na zdra-
votní stav stromů. Všechny dotčené 
dřeviny mají proschlé části kosterních 

větví v korunách, jsou silně vychýlené 
z osy nebo nesou patrné známky hou-
bových chorob. 

Ze společného šetření vyplynulo, 
že Povodí Moravy bude kácet zhruba 
stovku stromů, správce veřejné zeleně 
dalších 25 stromů a dále provede ošet-
ření, zejména ořezání suchých větví, 
upravení podchodné výšky stromů atd. 
V dané oblasti bude následně provede-
na náhradní výsadba stromů na místa, 
kde to bude možné, jak ze strany Povo-
dí Moravy, tak ze strany správce zeleně 
.A.S.A. TS Prostějov. 

 Mgr. Jana Gáborová,
  mluvčí MěÚ v Prostějově

Biokoridor Hloučela 
– kácení dřevin 

Rada města Prostějova na svém zasedání 18. listopadu schválila témata 
kulturních grantů pro rok 2009. Jsou jimi:

 
• Představení umění prostějovské mládeže a studentů 
• Knižní medailonky prostějovských osobností 
• Oživení kultury v Prostějově
•  Videodokumenty  a) zmapování průmyslových staveb 19. – 20. století v 

Prostějově
b) volné téma

Uzávěrka přihlášek k vyhlášeným grantům je 28. února 2009.
 Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ v Prostějově

Vyhlášení kulturních grantů 
pro rok 2009

29. prosince 200829. prosince 2008 1111
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Obytný činžovní dům 
č. p. 177 je situován 
v sousedství dalších 
hodnotných kulturních 
památek, jako je objekt 
zámku, Sokolovny a 
měšťanského domu č. 
p. 178. V prostějovské 
městské památko-
vé zóně tak zaujímá 
důležité a velmi expono-
vané místo. 

Název „Knížecí dům“ se pro tento 
objekt používá, protože byl v roce 1605 

zakoupen knížetem Karlem I. z Lich-
tenštejna. Po třicetileté válce, kdy byl 
vypleněn zámek, sloužil jako správní 
centrum vrchnosti. Do dnešní podoby 
byl vystavěn po roce 1890 podle plánů 
prostějovského rodáka a významného 
vídeňského architekta Maxe Fleischera 
(vedle řady vídeňských sakrálních sta-
veb lze zmínit např. jeho historizující 
úpravy provedené na zámku v Tova-
čově a nebo realizaci Velké synagogy v 
Plzni).

Předmětem současné rekonstrukce 
byla oprava fasády a dokončení opravy 
střechy, která byla zahájena již v roce 
2007. Celkové náklady opravy fasády, 
kterou prováděla fi rma Tomáše Wolkera, 
dosáhly výše 5 mil. Kč.

Pavel David, oddělení realizace
Bc. Kamil Janeček, vedoucí oddělení 

rozvoje a investičních záměrů

Obnova fasády Knížecího domu

V závěru roku byla v Žešově podél 
silnice III./0462 vybudována z prostřed-
ků rozpočtu Města Prostějova chybějící 
část chodníku v šířce 160 cm a délce 30 
m. Kryt chodníku je z betonové dlažby 
30 x 30 x 6 cm v přírodní barvě a v mís-
tech vjezdů je použita zámková dlažba 
KOST tl. 80 mm v červené barvě. Sou-

částí investiční akce bylo též odvedení 
dešťových vod z domů čísla popisného 2 
a 3 a odvodnění z přilehlých zpevněných 
ploch, byla vybudována jedna prefab-
rikovaná uliční vpusť a stávající šachta 
byla výškově upravena. Plochy kolem 
vpustí byly zadlážděny zámkovou beto-
novou dlažbou KOST tl.80mm v šedé 
barvě. Celé dílo v hodnotě 360 tis. Kč 
provedla fi rma .A.S.A. TS Prostějov. 

Ing. Antonín Zajíček, Bc. Kamil 
Janeček, odbor rozvoje a investic

V listopadu letošního roku bylo 
dokončeno DVD Národní dům v 
Prostějově 1907 – 2007. „Toto DVD 
obsahuje všechny materiály stejno-
jmenné publikace i spoustu dalších 
archivních fotografických materi-
álů, které se z kapacitních důvodů 
do publikace nevešly, a dále video-
dokument Theodora Mojžíše – Sto-
letý Národní dům. Tento dokument 
vznikl v loňském roce jako jeden z 

kulturních grantů,“ upřes-

nil místostarosta města Prostějova 
Pavel Drmola.

Nové DVD vyšlo nákladem 1050 ks, 
prodejní cena byla odsouhlasena na 
105,-- Kč. Nosič je k dispozici zájem-
cům na informační službě městského 
úřadu. „Zároveň chceme část nákladu 
distribuovat zdarma školám v Prostě-
jově, kulturním zařízením a Státnímu 
okresnímu archivu,“ doplnil Drmola. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ v Prostějově

DVD Národní dům v Prostějově 
1907 - 2007

Město Prostějov ve spolupráci se 
společností .A.S.A. TS Prostějov otes-
tovalo v uplynulém období regulátor 
veřejného osvětlení za účelem posou-
zení možnosti snížení spotřeby elek-
trické energie při osvětlení města. Tes-
tovací provoz probíhal v oblasti sídliště 

Hloučela a výsledky měsíčního měření 
budou použity pro posouzení budoucí 
možnosti využití takových zařízení v 
Prostějově.

„Regulátor byl připojen vždy k jedno-
mu rozvaděči tak, že stabilizoval napětí 
v síti veřejného osvětlení a zároveň v 

pozdních nočních hodinách toto napětí 
snižoval ze standardních 240 V na 180 
V, což mělo v přímém důsledku vliv na 
snížení spotřeby energie o cca 45% a 
prodloužení životnosti výbojkových sví-
tidel o 50%“, řekl místostarosta Vlastimil 
Uchytil s tím, že snížení svítivosti výbo-

jek je pro člověka, který není o regulaci 
informován, takřka nepostřehnutelné.

.A.S.A. TS zajistí nyní, po skončení 
testovacího provozu kompletní podkla-
dy potřebné pro  rozhodování zástupců 
města o možném využití regulátorů v síti 
veřejného osvětlení. -tf-

Regulátor veřejného osvětlení

Nový chodník v ŽešověNový chodník v Žešově

29. prosince 200829. prosince 20081212
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CENA ČESKÉ TANEČNÍ KOMISE PUTUJE I DO PROSTĚJOVA
Ředitelka Kulturního klubu DUHA Alice

Gregušová obdržela v závěru listopadu

cenu České taneční komise za organizování

tanečních soutěží ve městě. „Bylo to pro

mne obrovské překvapení. Jela jsem spo-

lečně se zástupci Taneční školy Hubený do

pražského divadla Hybernia na dvoudenní

divadelní akci. Jejím završením bylo právě

ocenění osobností, které se zasloužily o roz-

voj tance u nás. Byla jsem moc ráda, že po

Jindřichu Hessovi, člověku, jenž zasvětil

celý svůj život práci s mládeží, ocenila

komise i mou činnost a činnost mých spo-

lupracovníků. Považuji to za významnou

pochvalu tradic tanečních soutěží, zejména

DISKODROMU v Prostějově a věřím, že

podobná cena může být do budoucna moti-

vací pro všechny taneční školy působící v

našem městě,“ uvedla ředitelka DUHY

Alice Gregušová.  -jg-

SILVESTR 2008 
na náměstí 

T. G. Masaryka

23.59 – 24.00 
odpočítávání 

poslední minuty 
roku 2008 

24.00 – 00.05 
Státní hymna 
00.05 – 00.20 

NOVOROČNÍ 
OHŇOSTROJ 

V pátek 5. prosince bylo v naší čertí škole na
RG a ZŠ města Prostějova pořádně rušno.
Všichni čertíci a čertice z 3.A, 3.B a 4.B se
sešli v ranním debatním kruhu, aby si pře-
četli své vlastní originální básničky o čer-
tech. Napsali je ozdobným písmem na
krásně očmouzené papíry a vyzdobili obráz-
ky.  Odměnou jim byl malý upečený čertík
od paní učitelky Jitky a dobrůtky od p. uči-
telek Evy a Terezy.
Poté si čertíci ve dvojicích nakreslili své
podobizny a vymýšleli k nim různá jména,
kde bydlí a co všechno čerti dělají.
Když zaslechli z chodby řinčení řetězů, netr-
pělivě vyčkávali na příchod Mikuláše, andě-
lů a dalších kamarádů čertů z 9.A a 9.B.

Obdarováni laskominkami se pustili do
skládání rčení o čertech.To byl opravdu
zapeklitý úkol, který se podařilo vyřešit jen
těm nejvytrvalejším a nejšikovnějším. 
Následovaly čertí počty. Čertíci počítali, až
se jim z rohatých hlaviček kouřilo. Bez-
chybné výsledky byly odměněny pětkou do
žákovské knížky.
Nakonec si všichni vyrobili čertíka na dřív-
ku a rozloučili se pořádným čertím zableko-
táním.
Hlásíme tedy, že všichni čertíci podali super
čertí výkony, a tudíž dostali na vysvědčení
samé  5. Vysvědčení vlastnoručně podepsa-
ly paní učitelky čertice Jitka Kopecká, Eva
Kytnarová  a Tereza Neklová.

HLÁŠENÍ Z ČERTÍ ŠKOLY

Ve stylu 60. let minulého století se tentokrát nesl Vánoční sen v podání stu-

dentů Gymnázia Jiřího Wolkera. Diváky v úvodu pozdravil ředitel školy

Michal Šmucr, večerem poté  provázeli Mirek Ondra a Aleš Procházka.

Zaplněný sál Městského divadla tleskal mimo jiné i hudebnímu vystoupení

studentského sboru Lery´s Cherries (na snímku). 

Vlastimila a Orlice zvou na koncert:
Sobota       3.1.2009   18.00 - kostel u Milosrdných bratří
akce:          Sváteční tříkrálový koncert
repertoár:  J. J. Ryba – Česká mše vánoční (výběr)

vánoční písně
koledy (hanácké+současné+upravené lidové)

varhanní skladby        

VÁNOČNÍ SEN GJW
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ČTVRTEK 1. LEDNA

N e h r a j e m e   

PÁTEK 2. LEDNA

15.00 Lovecká sezóna 2  

Americká animovaná komedie. Domácí vs. Lesní
hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Režie: M.

O´Callaghan, T. Wilderman, 76 min, český dabing,

premiéra, mládeži přístupný

17.30 Lovecká sezóna 2 

20.00 Den, kdy se zastavila Země  

Americké sci-fi. Mysleli jsme že Země je naše. Byla to
chyba… V hl. rolích  K. Reeves, J. Connellyová, K.

Batesová, Režie: Scott   Derrickson, 102 minut, české

titulky, ŠUP, premiéra, mládeži od 12 let přístupný

SOBOTA 3. LEDNA

15.00 Lovecká sezóna 2  

17.30 Lovecká sezóna 2 

20.00 Den, kdy se zastavila Země  

NEDĚLE 4. LEDNA

15.00 Lovecká sezóna 2  

17.30 Lovecká sezóna 2 

20.00 Den, kdy se zastavila Země  

PONDĚLÍ 5. LEDNA

14.00 Sobík Niko      

Itálie 2008, 89 min,   

režie: Iginio Straffi 

17.30 Lovecká sezóna 2

20.00 Den, kdy se zastavila Země  

ÚTERÝ 6. LEDNA

17.30 Lovecká sezóna 2 

20.00 Annie Leibovitz: 

Život objektivem 

USA  2006, 90 min,   režie: Susan Leibovitzová    

STŘEDA 7. LEDNA

17.30 Lovecká sezóna 2

20.00 Den, kdy se zastavila Země 

ČTVRTEK 8. LEDNA

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

Česká filmová komedie. Setkání někdejších spolužáků
na horské chatě... V hl. rolích  J. A. Duchoslav, M.

Suchánek, V. Kopta, R. Brzobohatý, V. Freimanová,

E, Jeníčková, J. Johanedis, P. Lustigová  režie: Viktor

Tauš, 104 minut, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Sněženky a machři po 25 letech

PÁTEK 9. LEDNA

15.30 Sněženky a machři po 25 letech

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Sněženky a machři po 25 letech

22.15 Sněženky a machři po 25 letech

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ  

SOBOTA 10. LEDNA

15.00 Sněženky a machři po 25 letech

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Sněženky a machři po 25 letech

22.15 Sněženky a machři po 25 letech

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ  

NEDĚLE 11. LEDNA

15.00 Sněženky a machři po 25 letech

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Sněženky a machři po 25 letech

PONDĚLÍ 12. LEDNA

14.00 Mimořádný Bijásek pro ZŠ 

J. Železného   

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Hlídač č. 47   

České filmové drama. Karel Roden v milostném

příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. Dále hrají:  V.

Dlouhý, L. Siposová, V. Jiráček, aj. Režie: Filip Renč,

108 min, premiéra, ŠUP, mládeži do 15 let nepřístup-

ný

ÚTERÝ 13. LEDNA

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Hlídač č. 47   

STŘEDA 14. LEDNA

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Hlídač č. 47  

ČTVRTEK 15. LEDNA

17.30 Labyrint lží         

Americký thriller. Nikomu nevěřit. Všechny oklamat.
V hl. rolích  L. DiCaprio, R. Crowe aj. Režie Ridley

Sčoty, 128 min, české titulky,  ŠUP, premiéra mládeži

od 12 let přístupný

20.00 Austrálie

Americké romantické filmové drama. Příběh o
nenávisti a lásce, o přátelství a intrikách. V hl. rolích

N. Kidmanová, H. Jackman , režie Baz Luhrmann,

170 min!, české titulky,  ŠUP, premiéra, mládeži pří-

stupný 

PÁTEK 16. LEDNA

17.30 Labyrint lží         

20.00 Austrálie

SOBOTA 17. LEDNA

17.30 Labyrint lží         

20.00 Austrálie

NEDĚLE 18. LEDNA

17.30 Labyrint lží         

20.00 Austrálie

PONDĚLÍ 19. LEDNA

14.00 Nejkrásnější 

hádanka 

ČR 2008, 89 min,   Režie: Zdeněk Troška 

17.30 Česká RAPublika 

První film o českém rapu. V hl. rolích Orion, James Cole,

Hugo Toxx  Hana Hegerová.  Režie: Pavel Abrahám, 87

min, premiéra, mládeži od 15 let přístupný

VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ DÉLCE FILMU

PROMÍTÁME VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ V DŘÍ-

VĚJŠÍM ČASE !!!

19.30 Austrálie

ÚTERÝ 20. LEDNA

17.30 Česká RAPublika 

20.00 Tokio !

koprodukční film 2008, 110 min.    

STŘEDA 21. LEDNA

17.30 Česká RAPublika 

19.30 Austrálie

ČTVRTEK 22. LEDNA

17.30 Nebezpečný cíl 

Americký thriller. Jeden muž. Jedna kulka. Jeden zásah! V

hl. roli   N.Cage režie: O.Pang Chun, D. Pang , 100 min,

premiéra, mládeži do 12 let nevhodný         

20.00 Falco 

Rakousko/německý  autobiografický film. Der Komissar is
coming  home! V hl. roli   Manuel Rubey,režie Thomas

Roth, 109 min, české titulky, premiéra, mládeži do 12 let

nevhodný

PÁTEK 23. LEDNA

17.30 Nebezpečný cíl 

20.00 Falco 

SOBOTA 24. LEDNA

17.30 Falco 

20.00 Nebezpečný cíl 

NEDĚLE 25. LEDNA

17.30 Falco 

20.00 Nebezpečný cíl 

PONDĚLÍ 26. LEDNA

14.00 Mimořádný Bijásek pro ZŠ 

J. Železného 

17.30 Veřejný nepřítel 

č. 1 

Francouzský thriller. Nejdražší francouzská pro-
dukce všech dob! Příběh „Muže tisíce tváří.“ V hl.

rolích  V. Cassel, G. Dapardieu, E.Anayová  režie :

Jean-Francois Rochet,  110  min, české titulky,

ŠUP, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný  

20.00 Hlídač č. 47   

České filmové drama. Karel Roden v milostném
příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. Dále hrají:

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

BIJÁSEK

BIJÁSEKBIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

ART FILM

ART FILM

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

SOBOTA 3. LEDNA

15.00 Krtkova dobrodružství 1 

Pásmo pohádek  

17.30 Nestyda

Česká komedie. Komedie podle bestselleru M.
Viewegha a Jiřím Macháčkem v hl. roli. V hl. rolích E.

Vašáryová, S. Babčáková, P. Liška, P. Landovský, N.

Divíšková, R. Luknár   režie: Jan Hřebejk, 88 min,

repríza, mládeži do 15 let nepřístupný   

20.00 Nestyda

NEDĚLE 4. LEDNA

17.30 Nestyda

20.00 Nestyda

STŘEDA 7. LEDNA

15.00 U mě dobrý   

ČR  20087, 102 min, režie: Jan Hřebejk 

SOBOTA 10. LEDNA

17.30 Krtek a weekend      

Pásmo pohádek  

17.30 Mamma Mia!   

Americký filmový muzikál. Největší filmová pohoda
letošního léta vás potěší v sychravém lednu… Hity
skupiny ABBA ve filmu! Skvostné herecké a pěvecké
výkony! V hl. rolích  M. Streepová, P. Brosnan, C.

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

min,  české titulky, repríza, ŠUP

20.00 Mamma Mia! 

NEDĚLE 11. LEDNA

17.30 Mamma Mia!   

20.00 Mamma Mia! 

SOBOTA 17. LEDNA

15.00 Krtek a orel                                   

Pásmo pohádek  

17.30 Tropická bouře  

Neuvěřitelná americká komedie. A zkuste je dostat!!! V hl.

rolích B. Stiller, R. Downey Jr., J. Black, N. Nolte, režie: Ben

Stiller, 103 min, české titulky, ŠUP, repríza, mládeži do 15

let nepřístupný   

20.00 Tropická bouře  

NEDĚLE 18. LEDNA

17.30 Tropická bouře 

20.00 Tropická bouře 

STŘEDA 21. LEDNA

15.00 Bathory   

koprodukce 2008, 138 min, režie: Juraj Jakubisko 

17.30 Bathory   

SOBOTA 24. LEDNA

15.00 Krtek a krteček                                 

Pásmo pohádek  

17.30 Děti noci

České filmové drama. Noci všední i nevšední  na pražském
předměstí… Ceny za herecký výkon v hlavní roli pro oba
představitele na MFF Karlovy Vary. V hl. rolích M. Issová,

J. Mádl, J. Dolanský, K. Nováková aj. Režie M. Pavlátová,

80 min,  repríza, mládeži do 15 let nepřístupný      

20.00 Děti noci

NEDĚLE 25. LEDNA

17.30 Děti noci

20.00 Děti noci

SOBOTA 31. LEDNA

17.30 Kozí příběh - Pověsti staré 

Prahy 

Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném
filmu. Výtvarník a režie: Jan Tománek, 80 min,repríza, ŠUP,

mládeži přístupný      

20.00 Bathory   

Koprodukční historický thriller. Vzkříšení čachtické legen-

dy... V hl. rolích A. Frielová, V. Regan, H- Matheson, K.

Roden, D. Jakubisková-Horváthová, B. Polívka, J. Mádl, L.

Vondráčková, F. Nero,  režie J. Jakubisko, 135 minut, česká

verze, ŠUP, repríza, mládeži do 15 let nepřístupný   

NEDĚLE 1. ÚNORA

17.30 Kozí příběh - Pověsti staré 

Prahy 

20.00 Bathory   

V. Dlouhý, L. Siposová, V. Jiráček, aj.  Režie: Filip

Renč, 108 min, premiéra, ŠUP, mládeži do 15 let

nepřístupný

ÚTERÝ 27. LEDNA

17.30 Veřejný nepřítel č. 1  

20.00 Hlídač č. 47   

STŘEDA 28. LEDNA

17.30 Veřejný nepřítel č. 1  

20.00 Hlídač č. 47  

ČTVRTEK 29. LEDNA

17.30 Madagaskar 2  

Americký animovaný rodinný film. Stále spolu.
Stále ztracení! Režie: Eric Darnel, Tom McGrath,

88 min, český dabing, repríza, mládeži přístupný      

20.00 Jak se zbavit přátel a zůstat 

úplně sám     

Anglická  komedie. …aneb jak se neutopit za vel-
kou louží. V hl. rolích  NK. Dunstová, J. Bridges,

M. Foxová, S. Pegg, režie: robert B. Weide,  110

min, české titulky, premiéra, mládeži přístupný  

PÁTEK 30. LEDNA

15.30 Madagaskar 2 

17.30 Madagaskar 2 

20.00 Ctibor a pan Sadílek  

Český film - slavnostní premiéra filmu Jana

Koblera. Našimi milými hosty budou Jan

Kobler a všichni účinkující - tedy Jiří Lábus,

Aleš Deutsch a Anita Krausová. 

SOBOTA 31. LEDNA

15.30 Madagaskar 2 

17.30 Madagaskar 2 

20.00 Jak se zbavit přátel a zůstat 

úplně sám  

BIO SENIOR

BIO SENIOR

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

STŘEDA 7. LEDNA

13.00 JAK ŽOFKA POŘÁDALA 

SLAVNOST 

Bijásek

PÁTEK 9. LEDNA

20.00 NESTYDA

Film, který Michal Viewegh s nadsázkou označuje jako

neromantickou komedii o manželství a sexu, vznikl na

základě jeho bestselleru „Povídky o manželství a o sexu.“

Česko, 2008, 88 min, do 15 let nepřístupný, VSTUPNÉ

50,-Kč.

PÁTEK 16. LEDNA

18.00 Kozí příběh - pověsti staré 

Prahy

Film "Kozí příběh - Pověsti staré Prahy", je vůbec prvním

celovečerním 3D animovaným filmem ve východní

Evropě a Čechách. Jeho příprava začala již v roce 2003,

kdy byl také projekt podpořen grantem z evropského pro-

gramu MEDIA. Česko, 2008, 80 min, VSTUPNÉ 40,-Kč.

STŘEDA 21. LEDNA

13.00 PRINCEZNA ZE MLEJNA 2 

Bijásek

PÁTEK 23. LEDNA

20.00 Tropická bouře

Tropická bouře režírujícího, hrajícího a pod scénářem

podepsaného Bena Stillera je revoluční komedií, která

používá fóry, na které by většina hollywoodských studií

neměla odvahu (a žaludek), a ty jsou navíc opravdu origi-

nální. Přístupné od 12 roků USA, 2008, 106 min, v origi-

nálním znění s titulky, VSTUPNÉ 50,-Kč.

STŘEDA 28. LEDNA

18.00 Madagaskar 2 – útěk z Afriky

Stále spolu. Stále ztracení. Pokračování hrdinům, hýčka-

ným hvězdám newyorské zoo, připravilo taková dobrod-

ružství, že ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na

Madagaskaru tou příjemnější variantou. USA, 2008, 89

min, VSTUPNÉ 40,-Kč.
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Adaptace špionážního thrilleru z pera

Davida Ignatiuse vypráví o agentu CIA

Rogeru Ferrisovi (Leonardo DiCaprio),

který byl vyslán do Jordánska, aby sle-

doval stopu celosvětově hledaného tero-

risty zodpovědného za řadu bombových

útoků. Je nejlepším mužem amerických

zpravodajských služeb v oblasti, scho-

pen vyjednávat a pohybovat se v

zónách, ze kterých se dostane živý

málokdo. Roger Ferris je muž bez iden-

tity, který svěřuje svůj život chladnému

hlasu na druhém konci telefonní linky.

CIA veterán Ed Hoffman (Russell

Crowe) zase vede válku od počítače ve

svém obývacím pokoji na předměstí a

řídí každý Ferrisův pohyb. A jedné z

nejlepších zpravodajských služeb uniká

vůdce teroristů, který připravuje bom-

bové útoky po celém světě. Aby ho

vylákal na „světlo“, bude muset Ferris

proniknout do světa nelegálních financí

a zoufalých mučedníků a vytvořit

křehké spojenectví s velitelem jordán-

ských speciálních operací.

Hlavní hrdina příběhu Josef Douša je

železniční hlídač, který jednoho dne

zachrání mladého muže před skokem pod

vlak. Zachráněný muž se ovšem po inci-

dentu zamiluje do Doušovy manželky. K

tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas

sluch. Ačkoliv se mu sluch za určitý čas

vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hlu-

chotu, aby zjistil, co si o něm, i o tušeném

vztahu jeho ženy k Ferdovi, lidé říkají za

jeho zády. Hluchý víc slyší, ovšem pravda

je nebezpečná zbraň…

Láska umí bolet asi tak by se dal jednou

větou charakterizovat milostný příběh o

lásce, vášni, smrti a trestu, který vypráví

nový český film Hlídač č. 47. Film vznikl

na motivy románu Josefa Kopty. Scénář k

filmu Hlídač č. 47 je poslední autorská

práce známého scenáristy Eduarda

Vernera, který zemřel v roce 2003. Který

v textu vyzdvihl téma bolestného údělu

člověka, který, ovlivněn a poznamenán

hrůznými válečnými zážitky, doufá, že ve

svém dalším životě najde díky lásce,

přátelství, práci a rodinnému štěstí ztrace-

nou rovnováhu.

HLÍDAČ Č. 47 režie: Filip Renč

Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdo-

mácnělý medvěd grizzly Boog tvořili tu

správnou dvojku, která v prvním díle

Lovecké sezóny uhájila les a jeho obyva-

tele před krvelačnými lovci. A protože se

jim v konkurenci animované záplavy

roku 2006 dařilo nad očekávání dobře,

vykoledovali si pokračování. 

V něm dojde na rozhodující souboj na

život a na smrt mezi dvěma živočišnými

skupinami, které se navzájem nenávidí –

divokými a domácími zvířaty. Jediný

jezevčík Buřtík, který zdrhnul svým

páníčkům, aby ochutnal tu pravou svobo-

du, stále neví, na jakou stranu se má při-

dat. V divočině Buřtíka láká bezbřehá

volnost, na druhý břeh ho zase přitahují

vitamínové kosti, které na něj líčí jeho

panička ve snaze ho najít. Před nemateri-

ální svobodou nakonec zvítězí pamlsky v

tlamě a na Buřtíka spadne klec, respekti-

ve za ním zaklapnou dveře obytného

karavanu jeho páníčků. V tu chvíli si uvě-

domí cenu svobody, ale to už je trochu

pozdě. Naštěstí má divoké kamarády,

kteří ho nenechají ve štychu a s nasaze-

ním vlastních krků půjdou v jeho stopách,

aby ho uchránili před osudem domácího

mazlíčka. 

LOVECKÁ SEZÓNA 2                   režie: Matthew O'Callaghan

Jacques Mesrine, největší francouzský

gangster všech dob, byl ve své vlasti

známější než jakákoliv celebrita. Jeho

avantýry byly neskutečně lehkomyslné,

neuvěřitelně drzé a jeho úmysly abso-

lutně nepředvídatelné. Na každou novou

„fušku“ se pomocí plastických operací a

nejrůznějších masek měnil k nepoznání,

a proto byl přezdíván „mužem tisíce

tváří“. Národ ho uctíval, ženy ho zbo-

žňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo

jedna. Jeho odvážné skutky, nesčetné

útěky z vězení, milostné románky, nad

nimiž zůstával rozum stát, jeho bájná

dobrodružství, obrovský cynismus a

výsměch policii, z toho všeho vznikl pro

Francouze skutečný národní epos. Epos

o člověku, který byl skutečným hrdinou

nebo antihrdinou… Gangsterský epos

z odvrácené strany 60. let. Snímek o

Jacquesi Mesrinovi, zločinci a mediální

hvězdě, který vrací francouzskou žánro-

vou kinematografii do hry. Na plný plyn.

Francouzi a kvalitní kriminálka, pota-

žmo gangsterka? Ukázat lesk a svin-

stvo… a stvořit legendu novou. 

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1       režie: Jean-François Richet

Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará plato-

nická láska stala skutečnou?... Možná

všechno a možná nic, možná zjistíte, že to,

co se za 25 let nestihlo, se už nezvládne…

Sněženky a machři jdou ve stopách životů

hlavních hrdinů v době, která všechno

změnila. Jak prošli jejími nástrahami a

jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam

chtěli jít, kam došli a kam ještě dojdou?

Jsme opět na horské chatě, kde se všichni

po letech scházejí a opět zažijí mnoho

nezapomenutelných chvil. Na horách se

setkávají někdejší spolužáci, aby se viděli,

aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujis-

tili v tom, že to s nimi ještě není tak

hrozné, protože ty někdejší holky a kluky

si stále nesou v sobě. Co na tom, že už

uběhlo mnoho let, co na tom, že se změnil

svět i všichni účastníci někdejšího lyža-

řského kurzu, z něhož se časem stala

legenda.Film navazuje na kultovní „jedni-

čku“. Herci a jejich postavy jsou o 25 let

starší, v jejich postavách se odráží to, co

za ta léta zažily a prožily, a to se samo-

zřejmě odrazí i ve filmu samotném.

Sněženky a Machři po 25 letech jsou

komedií, jsou vyzrálé, mají svoji nostalgii

a styl humoru. Osloví širokou veřejnost, a

to nejen diváky původní jedničky, ale i

jejich děti – prostě celou rodinu. 

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH režie:Viktor Tauš

Remake úspěšného akčního dramatu

bratrů Pangových z roku 1999. Život

nájemného /nelítostného/ zabijáka Joa

(Nicolas Cage) se obrátí vzhůru nohama

ve chvíli, kdy je vyslán na kšeftík do

Thajska, kde má za úkol zlikvidovat

nepřátele bosse místního podsvětí

Surata. Jako pomocníka si najímá

známou firmu,  pouličního kapsáře a

výtržníka Konga (Shahkrit Yamnarn),

kterého se hodlá na závěr zbavit.

Zpočátku jde všechno bez problémů.

Ale jen do chvíle, kdy se Joe, do té doby

zapřísáhlý vlk samotář, nečekaně sblíží

s mladou dívkou... 

Nicolas Cage (Obchodník se smrtí,

Lovci pokladů, Adaptace, Mandolína

kapitána Corelliho) k filmu řekl:

„Vlastně chtěli mít v hlavní roli

Američana, proto mě oslovili. A já jsem

měl pocit, že bych tuto roli mohl hrát, že

bych mohl dobře vystihnout pocity izo-

lace bělocha v Asii. Moje postava je pak

naprosto svedena a uchvácena mystikou

Thajska nebo ještě lépe jeho exotickou

krásou. To samé se mi stalo ve skute-

čném životě. Moje žena je Asiatka a tak

je naše rodina dost multikulturní, což

často obnáší velkou dávku pochopení

pro potřeby druhých a také notnou

dávku harmonického cítění tak, aby-

chom spolu mohli existovat.“

NEBEZPEČNÝ CÍL     Režie:Danny Pang  a Oxide Pang Chun

LABYRINT LŽÍ        režie: Ridley Scott
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ČTVRTEK 15. LEDNA

19.00 Ludvík Aškenazy – Jan Borna

JAK JSEM SE ZTRATIL 

aneb MALÁ VÁNOČNÍ 

POVÍDKA

Divadlo v Dlouhé Praha
divadelní sál skupina A

Vánočně laděná divadelní  revue „prošpikovaná“

živě hranými hity šedesátých let. Poetický příběh

jednoho Štědrého dne umocňují barvité divadelní

postupy, které na inscenaci oceňují kritika i diváci. 

Hrají P. Tesař, J. Vondráček,  P. Varga, C. Koliáš, K.

Sedláčková-Oltová ad. Režie: Jan Borna

Konec představení asi ve 20.45 hodin

Vstupné 190, 200, 210 Kč

PÁTEK 23. LEDNA

19.00 Neil Simon

DROBEČKY Z PERNÍKU

Divadlo A. Dvořáka Příbram
divadelní sál skupina 5P

Několik běžných životních situací, které musí řešit

alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospě-

lá dcera a stále neúspěšný herec čekající na příleži-

tost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadě-

jeplným koncem. Hrají: S. Stašová j.h. (cena Thálie

za rok 2007), R. Filásková, Č. Geboudský j.h. ad. 

Režie: Milan Schejbal

Konec představení asi ve 21.30 hodin

Vstupné 190, 200, 210 Kč

SOBOTA 24. LEDNA

10.00 FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ

S MAJDOU

divadelní sál pro děti a rodiče

Drobečky z perníku příbramského Divadla Antonína Dvořáka se Simonou Stašo-

vou v hlavní roli slibují mimořádný zážitek

Nový pořad Magdaleny Reifové s písničkami i

kouzlením

Vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 27. LEDNA

19.00 William Douglas Home

LEDŇÁČEK

Divadlo Ungelt Praha
divadelní sál skupina B

Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komor-

níkovi, kteří se dokáží i ve starším věku těšit ze

života. Hra Ledňáček měla premiéru v září 1977 v

Theatre Royal v Nottinghamu. Po krátkém turné se

inscenace s úspěchem přestěhovala na delší dobu do

Londýna. Pražské divadlo Ungelt přináší tuto hru

velkých hereckých příležitostí v české premiéře.

Hrají: A. Vránová, F. Němec, P. Kostka.

Režie: Ladislav Smoček

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 210, 230, 250 Kč

ČTVRTEK 29. LEDNA

19.00 Gustav Oplustil – Pavel 

Trávníček

ZASNĚŽENÁ ROMANCE

Divadlo Pavla Trávníčka
divadelní sál mimo předplatné

Swing a Glenn Miller patří nerozlučně k sobě. Za-

sněžená romance je romantický příběh, možná tro-

chu naivní, ale ve spojení se skvělým swingem se

určitě rádi necháte zavést do 40. let 20.století a

necháte se unášet kouzly černého divadla, tak aby

iluze těchto let byla co nejdokonalejší. Hrají:

J.Knot, P. Trávníček, H.Tunová ad.

Režie: Pavel Trávníček

Vstupné 220 Kč

Pořádá Agentura Marcus

ÚTERÝ 20. LEDNA

V 15.00, 17.00 a 19.00 hodin

PROSTĚJOVSKÁ HISTORICKÁ ARCHITEKTURA

Premiéra dokumentu o fenoménu prostějovské architektury přelomu 19. a 20. století

Pořádá ADNOC EUROPE TRADING ve spolupráci s městem Prostějovem

přednáškový sál

19.00 SVATOPLUK VÁLA

Křest monografie mapující životní osudy zakladatele HaDivadla

Pořádá ADNOC EUROPE TRADING ve spolupráci s městem Prostějovem

přednáškový sál

ČTVRTEK 29. LEDNA

19.00 ŽIVOT SAMÉ PSANÍ

Večer věnovaný Edvardu Valentovi

Pořádá město Prostějov ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově

přednáškový sál

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

PÁTEK 23. LEDNA

19.00 Strakonický dudák aneb 

O naplněném snu 

režie Aleš Procházka

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

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

Divadla Point

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Malým návratem do vánoční atmosféry

je představení pražského Divadla v

Dlouhé Jak jsem se ztratil aneb Malá

vánoční povídka, které pro skupinu A

uvádí Městské divadlo v Prostějově ve

čtvrtek 15. ledna v 19 hodin. 

„Tento poetický příběh jednoho Štědrého

dne v režii Jana Borny je vlastně barvitou

vánoční divadelní revue doslova prošpiko-

vanou živě hranými hity šedesátých let,“

popsala inscenaci ředitelka prostějovského

divadla Alena Spurná s tím, že v představení

excelují Pavel Tesař, Jan Vondráček, Peter

Varga, Čeněk Koliáš, Martin Veliký, Martin

Matejka, Magdalena Zimová, Klára Sed-

láčková-Oltová a další herci Divadla v

Dlouhé.

V pořadí již pátý abonentní koncert předsta-

ví v Prostějově ve středu 21. ledna v 19

hodin houslistu mimořádných kvalit, profe-

sora Vysoké hudební školy C. M. von Webe-

ra v Drážďanech, stálého sólistu Pražských

symfoniků a Českého rozhlasu Ivana Žena-

tého.

Tento virtuóz koncertoval společně s Yehudi

Menuhinem, hrál  například v berlínské Fil-

harmonii, londýnské Queen Elisabeth Hall,

v tokijské Metropolitan Hall a mnoha

dalších významných koncertních síních

světa. Ivan Ženatý hraje na proslulý nástroj

"Princ Oranžský" italského mistra Giuseppe

Antonia Guarneriho z r. 1743. Prostějovský

koncert Ivana Ženatého s Moravskou filhar-

monií Olomouc má na programu hudbu z

děl ruských skladatelů Glinky, Chačaturjana

a Čajkovského.

Mimořádný zážitek slibuje také představení

pro skupinu 5P – Drobečky z perníku pří-

bramského divadla s hostující Simonou Sta-

šovou v hlavní roli. „Jako holka jsem Dro-

bečky z perníku viděla s Jaroslavou Adamo-

vou a bylo mi jasné, že roli alkoholičky s

neuvěřitelným humorem chci jednou hrát.

Počkala jsem si skoro třicet let,“ uvedla

Simona Stašová v jednom z rozhovorů poté,

co za úlohu získala vloni prestižní Cenu

Thálie. Zdůraznila také, že Thálii vnímá jako

ocenění celé inscenace režírované Milanem

Schejbalem. Drobečky z perníku jsou na

programu v pátek 23. ledna v 19 hodin.

Silnou hereckou trojici představí v Prostě-

jově také pražské Divadlo Ungelt, které v

úterý 27. ledna odehraje anglickou komedii

Ledňáček o vdově, sirovi a jeho komorníko-

vi. Režisér Ladislav Smoček obsadil do hry

o lidech, kteří se dokážou těšit ze života i v

pokročilejším věku, Alenu Vránovou, Fran-

tiška Němce a Petra Kostku. Za roli sira

Cecila získal František Němec Zlatého

Orfea – Cenu Sazky a Divadelních novin za

rok 2007-2008. 

Pořadatelé pamatovali v lednu také na

nejmenší publikum. V sobotu 24. ledna v 10

hodin se děti a jejich rodiče či prarodiče set-

kají s oblíbenou Magdalenou Reifovou v

jejím novém pořadu nazvaném Františkovo

čarování s Majdou. 

Zajímavé akce se uskuteční také v před-

náškovém sále Národního domu. V úterý 20.

ledna v 15, 17 a 19 hodin uvede agentura

Adnoc ve spolupráci s městem Prostějovem

premiéru dokumentu o fenoménu prostějov-

ské architektury přelomu 19. a 20. století, ve

20 hodin se pak na stejném místě uskuteční

křest monografie mapující životní osudy

zakladatele prostějovského HaDivadla Sva-

topluka Vály. 

Významného českého spisovatele a novi-

náře, prostějovského rodáka Edvarda Valen-

tu připomene ve čtvrtek 29. ledna v 19 hodin

pořad autora Vojtěcha Pospíšila Život samé

psaní. -eze-

Divadlo v lednu představí Stašovou
a Němce v oceněných úlohách, 

s filharmonií zahraje Ženatý
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Konec kalendářního roku je časem bilan-

cování, obdobím rodících se nových per-

spektiv, nových plánů a výhledů, ale též

obdobím zamyšlení a vzpomínek… Též

my, prostějovští zdravotníci, jsme na počát-

ku letošního prosince vzpomněli dvou

smutných výročí. Prvního prosince to bylo

12 let, co tragicky zemřel emeritní primář

chirurgického oddělení prostějovské

nemocnice MUDr. Jiří Horný. 

O týden později uplynulo 10 let od chvíle,

kdy nás navždy opustil kolega a kamarád

MUDr. Petr Holík. 

Primář Horný se narodil v Olomouci, kde v

letech 1951-1958 studoval Lékařskou

fakultu Univerzity Palackého. Po promoci

byl zaměstnán v psychiatrické léčebně ve

Šternberku, kam dostal tzv. „umístěnku.“

Do prostějovské nemocnice – tehdejšího

OÚNZ - nastoupil v listopadu r. 1959 jako

internista a v září r. 1962 přešel na chirur-

gickou ambulanci. Chirurgie jako medicín-

ská věda mu učarovala na celý život. Obě-

toval jí všechnu svoji energii, zápal, čas a

nadšení. Přes vynikající schopnosti a zís-

kané atestace byl z politických důvodů stále

držen jen na místě primářova zástupce. V r.

1991 byl konečně jmenován primářem a

tuto vedoucí funkci úspěšně vykonával

čtyři roky. Začátkem r. 1995 odešel do

zaslouženého důchodu. Velmi se těšil na

svoji zahrádku, kytaru, knihy a odpočinek.

Ten si však užil jen necelé dva roky. Po tra-

gické ztrátě milovaného syna dobrovolně

ukončil svůj, obětavou prací naplněný

život. Provedl tisíce operací, zavedl do

praxe nové metody - jen namátkou -  jako

vůbec jeden z prvních lékařů u nás provedl

žaludek šetřící operaci na jeho bloudivých

nervech, aby se vyhojila vředová nemoc

žaludku a dvanáctníku. V 70. letech zavedl

používání šicích aparátů, tzv. „staplerů.“

Precizně prováděl kosmetické operace kře-

čových žil a vynalezl k tomu speciální

instrumentarium, jehož první prototypy

sám ve své domácí dílně vyráběl. Bylo mu

přijato přes 200 zlepšovacích návrhů,

vynálezů a patentů, byl opakovaně

vyhlášen jako nejpracovitější vynálezce

Ministerstva zdravotnictví ČR. Jeho dlou-

holetá vědecká činnost vyvrcholila, když

mu po letech příprav a tvrdé práce naklada-

telský dům Grada vydal knihu s názvem:

“Rychlá kosmetická operace varixů dolních

končetin.“  Uznávaný lékař, zkušený prak-

tik a moudrý učitel a rádce - to byl primář

MUDr. Jiří Horný.

Doktor Petr Holík, to byl Prostějovák tělem

i duší. Po studiích na SVVŠ v Prostějově,

silně ovlivněn svým bratrem Jaroslavem,

studoval v letech 1965-1970  Lékařskou

fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Po promoci absolvoval jeden rok vojenské

prezenční služby v Jistebnicích u Tábora. V

roce 1975 atestoval a pak pracoval jako

obvodní lékař ve zdravotním středisku na

Bedihošťské ulici v Prostějově a ve Vraho-

vicích. Většinou ho známe jako pilného

lékaře, ale hlavně jako svědomitého a pra-

covitého chirurga z domečku – bývalé tzv.

„čtyřky“ ve staré nemocnici, kde byla tehdy

umístěna chirurgická ambulance. Svými

nadřízenými byl vždy hodnocen jako „mistr

malé ambulantní chirurgie.“ Ošetřoval naše

drobné i větší bolístky a úrazy, vyšetřoval

nemocná břicha naše i našich dětí. Pak

všem, sportovcům i nesportovcům sepiso-

val na archaickém psacím stroji zdravotní

posudky pro různé instituce, zprávy o úraze

a jiné zdravotnické nezbytnosti. Byl spole-

čensky aktivní i jako funkcionář mnoha

spolků (ČSČK, ROH, TJ Železárny). Znali

jsme ho jako aktivního sportovce, později

jako zarputilého fandu a sportovního dokto-

ra, který na „střídačce“ anebo jen „za auto-

vou lajnou“ ošetřoval poranění všeho

druhu. V průběhu roku 1997 však vážně

onemocněl a byl nucen podstoupit několik

operací na svém mateřském chirurgickém

oddělení. Pro toto onemocnění musel odejít

v září 1998 do invalidního důchodu, které-

ho si bohužel příliš neužil. Zákeřná nemoc

ukončila jeho prací, sportem a rodinou

naplněný život ve velmi krátké době. Zůs-

tává po něm a jeho zodpovědné práci stopa,

která ani po deseti letech nemizí!! 

Vzpomeňte obou našich kolegů, kdož

jste je měli rádi.

MUDr. Jiří Šťastný, 
náměstek  LPP - Nemocnice Prostějov

VZPOMÍNKA NA PROSTĚJOVSKÉ LÉKAŘE

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: Misky a mističky

KDY: pondělí 12. ledna 2009 od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba misek a mističek z keramiky a volná

tvorba drobných ozdob do domácnosti.

Poplatek 50 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

beseda

Kouzlo bylinek

KDY: čtvrtek 15. ledna 2009 od 17:30 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Beseda s Vladimírem Vytáskem o možnos-

tech využití bylinek nejen v období nachla-

zení a chřipek. Nebude chybět praktická

ochutnávka bylinkových čajů.

tvořivá dílna

Dekorativní květináče 

KDY: pátek 23. ledna 2009  od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Zdobení květináčů ubrouskovou technikou a

malba na květináče.

Poplatek na materiál 30 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

tvořivá dílna 

Keramika: Misky a mističky 

- glazování

KDY: pondělí 26. ledna 2009  od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Glazování misek a mističek z keramiky. 

Poplatek 50 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

Akce finančně podpořilo
Město Prostějov a

Ministerstvo životního prostředí v rámci
společného programu SSEV Pavučina 

a ČSOP Národní síť středisek ekologické
výchovy

Prim. MUDr. Jiří Horný          

8.7.1933 - 1.12.1996 

MUDr. Petr Holík                   

11.6.1946 - 7.12.1998

Pobočka České křesťanské akademie 
v Prostějově v lednu 2009 pořádá:

pondělí 26.1. 2009 v 17.00 hodin

přednáška - Význam oběti Jana Palacha pro dnešní demokracii      

přednáší :   ThDr. ing. Jakub TROJAN

ČTVRTEK 29. LEDNA

18.30 DON BOSCO 

Projekce filmu 

Pořádá místní komunita Salesiánů Dona Bosca

v Prostějově

Kulturní klub DUHA Školní 4, PV

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 
ČTVRTEK 15. LEDNA

9.30 PODOBY SOUČASNÉHO 

DIVADLA 

V průběhu let byla v módě různá divadla…

Jaká je podoba současného divadla, kdo je

kdo… Nejlepším průvodcem labyrintem ny-

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA  LEDEN 2009:

HUDEBNÍ OBOR:

Besídky žáků – sál ZUŠ – v 17.00 hod. 

13., 14., 15., 20., 21. ledna 2009 

27.1. 2009 v 17.00 hod. sál ZUŠ

Kytarový večer s poezií 

Připravili: p.uč. Šobrová, Skoček, Pešková, Kotyzová

28.1. sál ZUŠ – Sólový a komorní zpěv – školní kolo soutěže ZUŠ

29.1. sál ZUŠ – Dřevěné dechové nástroje – školní kolo soutěže ZUŠ

1. února 2009 v 17.00 hod. v sále MD 

Slavnostní koncert Dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose – viz str. 18

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

22.1.2009 ve 14.00 hod. sál ZUŠ

Recitační soutěž – školní kolo 

Připravily: p.uč. Turčanová, Kotyzová 

VÝTVARNÝ OBOR :

Galerie Linka – leden 2009

Výstava prací žáků ze třídy p.uč. M.Gruberové

nějšího divadelního světa bude PhDr. Jan Rou-

bal, PhD. Vstupné: Pololetní průkazka: 100,-

Kč; (bez pololetní průkazky): 30,-Kč.

Kulturní klub DUHA, Školní 4, 

Prostějov
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STŘEDA 21. LEDNA

19.00 HUDBA Z VÝCHODU

5. abonentní koncert

M. I. Glinka: Kamarinskaja

A. Chačaturjan: Koncert pro housle a orchestr

P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 1 „Zimní sny“

IVAN ŽENATÝ – housle

Dirigent: Petr Vronský

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

Konec koncertu asi ve 21 hodin

- divadelní sál Vstupné 120 Kč

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

PÁTEK 16. LEDNA

PÁTEK 30. LEDNA

20.00 Taneční večer  

– k tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi

Vstupné: 60,- Kč

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

SOBOTA 17. LEDNA

20.00 NÁZEV AKCE.

(CARNIVORA grind/Šumperk, PROFESOR

LEFEBRE grind-crust/Kroměříž, DIRTY TALKING

grind/Hulín, SPINLESS FUCKERS grinddance/Br-

no, DISGUSTING death-grind/Prostějov).

PÁTEK 23. LEDNA

19.00 BIRTHDAY MASSACRE 

VOL 1.

(ALVAREZ PEREZ gothic rock/Brno, ABSTRACT

ESSENCE melodic black metal/Vsetín, HEAD OFF

– ex DEFACE DOLLS mechanical metal/Prostějov,

RAGE AGAINST THE MACHINE REVIVAL rap

metal/Prostějov, DISGUSTING death grind/Prostě-

jov, THE FČIL REVIVAL rock/Prostějov).

SOBOTA 24. LEDNA

O POHÁR ŠKORPIONA

Turnaj ve fotbálku na stole fy. ROSENGARD s origi-

nálními cenami. Přihlášky a info na baru.

SOBOTA 31. LEDNA

20.00 PUNKROCK

(ILEGALITY Slovensko, DIE HARDS Slovensko,

ZATREST Olomouc, KOZ Východní Čechy).

NEDĚLE 11. LEDNA

16.00 ZADÁNO PRO STARŠÍ A 

POKROČILÉ

taneční večer s živou muzikou (vstupné 50Kč)

SOBOTA 24. LEDNA

20.00 OLDIES PÁRTY 

– 80. A 90. LÉTA

diskotéka pro střední generaci (vstupné 70Kč)

NEDĚLE 25. LEDNA

16.00 ZADÁNO PRO STARŠÍ A 

POKROČILÉ

taneční večer s živou muzikou   (vstupné 50Kč)

Bližší informace a závazné objednávky 

na tel.: 608 421 853 více na www.freedance.cz

Rock bar ŠKORPION   Plumlovská (naproti Sluníčka), Prostějov

Apollo 13   Barákova 12, PV

1. 1. - 15. 1. DOVOLENÁ

PÁTEK 16. LEDNA

21.00 S.R.SCOOL press. SEVEN 

HEAVEN

Dj´s: MICHAL PEŠINA (7 nebe,Duplex), CUBA6

(XXL Brno), SMASHING RAVER (s.r.scool),

HENRY (Henry music booking)....

SOBOTA 17. LEDNA

19.00 REGGAE MASH UP 

Neopakovatelná párty v jamajském stylu s tím nejle-

pším z moravského reggae menu. Zion Squad - domácí

reggae/dancehall parta oslaví 3. rok na koncertních

pódiích (speciální host: 3F MCs). Lion Movement -

zlínský reggae-dancehall-raggajungle soundsystém, v

Prostějově již patřičně domestikovaný. Coltcha United

- reggae-dancehall soundsystém až z daleké Ostravy ve

své prostějovské premiéře. Narozeninové dárky pro

všechny - při vstupu sticker Zion Squad!

PÁTEK 23. LEDNA

21.00 BASE SPECIAL

Dj´s: CROSSFIRE (myspace.com/djcrossfire), ALLE-

KI (phonoline.cz), SETHI (stonedraiderz.wz.cz), VAC-

ZECH (cbs), RADDEM (wencow)....

SOBOTA 24. LEDNA

19.00 CROSSOVER NIGHT  

Rage Against the Machine revival (Prostějov).

IQ OPICE - crossover Kojetín.

UNNA - indie Prostějov.

SHOCKWAVE - metal core/nu metal Šumperk.

PÁTEK 30. LEDNA

19.00 KONFLIKT 

Koncert slovenské punkové legendy!!!

Host: Promile - punk/metal Pardubice.

SOBOTA 31. LEDNA

21.00 LAST UNITED CREW 

PÁRTY

Dj Aka and Sean John

Krump dance exhibition

Street dance exhibition

Jedna z nejúspěšnějších prostějov-

ských kapel, hrající jamajské hudební

styly reggae a dancehall, v lednu oslaví

již 3. rok na koncertních pódiích. Vel-

kolepá oslava proběhne 17. ledna 2009

v prostějovském hudebním klubu

Apollo 13 a celá akce se

ponese v duchu karib-

ských rytmů a poho-

dové atmosféry.

„Společně s naší kapelou

vystoupí dva soundsysté-

my, čili DJové hrající

reggae z desek, Lion

Movement ze Zlína a

Coltcha United z Ostravy.

Obě dvě party patří mezi

českou špičku ve svém

oboru a jejich vystoupení

je vždy velkým zážit-

kem,“ přiblížil celý večer

člen kapely Zion Squad

Vítězslav Lužný. 

Za dobu tří let si stihla

mladá devítičlenná kape-

la vybudovat na české

reggae scéně slušnou

pozici a je právem řazena

mezi nejlepší kapely,

které reggae u nás hrají.

Letos objela také většinu

letních reggae festivalů a

její album z roku 2007 se

stalo velice oblíbeným.

„Dokonce jsme s naším

albem usilovali o hudební

cenu Anděl, ale nebylo

nám přáno,“ řekl s úsmě-

vem Lužný. 

Pro všechny, kteří 17. ledna do Apolla 13

zavítají, je připraven kromě skvělé hudby

také malý dárek v podobě nálepky Zion

Squad. Celý večer odstartuje ve 20 hodin

a jste všichni srdečně zváni. -red-

Kapela Zion Squad slaví 3. narozeniny

SLAVNOSTNÍ KONCERT
DECHOVÉHO ORCHESTRU 

ZUŠ VL. AMBROSE PROSTĚJOV
V neděli 1. února 2009 v 17.00 hodin

oslaví Slavnostním koncertem v diva-

delním sále Národního domu velký

Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose

páté výročí svého vzniku.

Tradice dechových orchestrů na prostějov-

ské základní umělecké škole sahá do šede-

sátých let minulého století, kdy na škole

působily tzv. malé dechové orchestry do

25 členů. U dirigentských pultů se

vystřídali tehdy Josef Smutný a posléze

Miroslav Novák, oba učitelé lidové školy

umění.  Změna nastala 1. září 2003, kdy

vznikl velký Dechový orchestr ZUŠ Vl.

Ambrose v Prostějově. U vzniku orchestru

stála ředitelka Základní umělecké školy

Mgr. Eliška Kunčíková. Dechový orchestr

vznikl sloučením malého dechového

orchestru a Big bandu. Taktovky se ujal

jako hlavní dirigent učitel Rudolf Prosec-

ký a dalším dirigentem se stal zástupce

ředitelky školy Zdeněk Pella.

Vznik velkého dechového orchestru lze v

současné době považovat za malý zázrak.

Jak hlavně po stránce ekonomické, tak i

hudebního zaměření. Název dechový

orchestr vyvolává u laické veřejnosti před-

stavu malé dechovky hrající skladby a

písně k tanci nebo poslechu. Tato předsta-

va je mylná a naší snahou a cílem je

navázat na tradici dechové hudby v inter-

pretaci velkých dechových orchestrů. Náš

orchestr se vydal cestou, která zahrnuje jak

skladby umělecky a posluchačsky ná-

ročné, tak i skladby, kterými chceme tzv.

dechovou hudbu přiblížit všem generacím.

Repertoár je bohatý, od tzv. vážné hudby

přes hudbu filmovou, muzikálovou až po

skladby zasahujících do oblasti jazzu. 

V orchestru hrají současní i bývalí žáci

školy a muzikanti z prostějovského regio-

nu. V současné době působí v orchestru 65

hudebníků.

Dechový orchestr se za krátkou dobu své

existence stal nedílnou součástí kulturního

dění nejen ve svém regionu, ale úspěšně

reprezentuje svoji školu a město Prostějov

na festivalech v celé České republice a

v zahraničí. Mezi největší úspěchy

dechového orchestru patří umístění v

stříbrném a zlatém pásmu na prestižní

Mezinárodní soutěži velkých dechových

orchestrů Ostrava 2005 a 2007. S velkým

ohlasem mezi hudebními odborníky a

příznivci dechové hudby se setkalo

vysílání pořadu České televize ... a tuhle
znáte? Pořad byl natočen s naším orchest-

rem v roku 2006. Mezi nejúspěšnější kon-

certy patří provedení filmových a muzi-

kálových melodií, který orchestr zahrál

v dubnu loňského roku pod názvem

FILMUSIC.

V programu Slavnostního koncertu zazní

jak skladby, které orchestr nastudoval v

uplynulých pěti letech, tak i novinky při-

pravené přímo pro tento koncert. Poslu-

chači se mohou těšit na Dvořákův Slovan-

ský tanec, Musorgského Obrázky z výsta-

vy, ale také na směs melodií Benny Good-

mana a filmové melodie Ennia Morricona.

Slavnostní koncert Dechového koncertu

ZUŠ Vl. Ambrose je připravován s velkou

chutí a láskou, všichni jste srdečně zváni!  

Dirigent Rudolf Prosecký
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Kino Metro 70 Školní 1, PV

Kavárna ND Vojáèkovo n. 1, PV

OD ČTVRTKA8. LEDNA

Portréty v klobouku - členové Klobou-

kového klubu očima Boba Pacholíka

Výstava fotografií

Vernisáž ve čtvrtek 8. ledna v 18.00, úvodní slovo:

Miroslav Macík, hudební vystoupení - zpěv: Pavlína

Žerníčková, klavírní doprovod: Ivo Přikryl. Výstava

se koná s finanční podporou Okrašlovacího spolku

města Prostějova, o.s. Fotografie budou k vidění do

4.3. 2009 v kavárně ND.

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV

Špalíèek    Uprkova 18, PV

DO KONCE LEDNA

Výstava prací žáků ze třídy 

paní učitelky M.Gruberové

Galerie Linka Kravaøova 14, PV

OD PONDĚLÍ 12. LEDNA

Bořivoj Pejchal - obrazy

Miroslav Štěpánek - šperky

Vernisáž: 12. 1. 2009 v 17.00 hodin.

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

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

projekcích a večerních klubových akcích. Výstava potrvá

do 4. 2. 2009.

KK Duha        Školní 4, PV

Jaroslav Franc 

- obrazy 

do 25. 1. 2009

Grand prix

2008 Obce

architektů 

od 29. 1. 2009

Židovské

synagogy

od 22. 1. 2009

V GALERII METRO 70 VYSTAVUJÍ HANÁČTÍ
FOTOGRAFOVÉ - AMATÉŘI I PROFESIONÁLOVÉ

Jestli vám můžeme doporučit, rozhodně

si nenechte ujít velkolepě pojatou výsta-

vu fotografů z našeho regionu, která je

od středy otevřena v Galerii Metro 70 v

Prostějově. Svá díla zde vystavují foto-

grafové z Prostějova, Olomouce a Přero-

va a rozhodně je na co se dívat. Na své si

přijdou milovníci sportu, kultury, příro-

dy, turistiky či prostého dokumentu.

V Galerii Metro 70 se 17. prosince uskute-

čnila slavnostní vernisáž výstavy s názvem

Salon hanáckých fotografů. Úvodní slav-

nostní akci navštívili kromě vystavujících

fotografů i zástupci prostějovské radnice -

starosta Jan Tesař a místostarostové Alena

Rašková s Pavlem Drmolou.

"Salon hanáckých fotografů představuje

tvorbu jak profesionálních, tak i amatér-

ských autorů našeho regionu. Prezentuje

jejich práce v širokém spektru fotografické

tvorby. Někteří pravidelně vystavující tvůr-

ci našli již své místo v povědomí diváků a

patří mezi známější osobnosti české

výtvarné fotografie. Další vystavující autoři

své místo teprve hledají," řekl na úvod Jiří

Andrýsek, kurátor výstavy a sám rovněž

profesionální fotograf. U vystavených

snímků se potkáte se známými, méně

známými i naprosto neznámými jmény

fotografů. "Všechny tyto skupiny nám však

přinášejí ve svých dílech svůj pohled na

svět kolem nás. Snaží se nám ukázat, anebo

aspoň přiblížit, jedinečnost situací, které

sami zažili či objevili a které zaznamenali.

Tím nám obohacují naše estetické cítění a

dotváří i nové názorové pohledy na realitu,

tolik potřebné pro naše bytí," uvedl Jiří

Andrýsek. 

Výstava Salon hanáckých fotografů se koná

za podpory Města Prostějova a Olo-

mouckého kraje. V galerii Metro 70 potrvá

až do 25. ledna 2009. -red-

Galerie S, SOU obchodní, E. Husserla 1 pořádá výstavu

„ADRA V KENI, KEŇA V PROSTĚJOVĚ“. 

Vernisáž výstavy 14. ledna 2009 v 9:45 hodin. 

Výstava potrvá do konce února.  

GALERIE 2002 - grafika

- Pořádá internetová prodejní galerie

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV

V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49, PROSTĚJOV

VÁS ZVE NA VÝSTAVU

JOSEF MŽYK
TEN OKAMŽIK JEN

KDY BARVA A
ŽENY JSOU SEN

VÝSTAVA POTRVÁ DO 16.1. 

OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12

TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761

Už při slavnostní vernisáži obdivovaly vystavené fotografie desítky návštěvníků

NOVOROČNÍ RELAXACE
Poradna pro rodinu Prostějov, pracoviště Poradenského centra
sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o., Bezručovo nám. 9,
Prostějov, zve všechny, kdo se chtějí po adventním shonu zasta-
vit a odpočinout si ve společnosti našich psychologů na 

NOVOROČNÍ RELAXACI.
Akce je bezplatná a koná se na půdě prostějovské poradny, Bez-
ručovo nám. 9., 1. patro, 2. 1. 2009 od 14 - 15:00 a od 15 –
16:00. Nutná registrace na telefonu (i SMSkou) na číslo 731 447
456. Kapacita je omezena na 10 osob na každý z uvedených ter-
mínů. Vezměte si s sebou deku nebo karimatku. Těšíme se na vás.
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V tomto seriálu na stránkách Rad-

ničních novin si v roce 2009

postupně přiblížíme klasických

dvanáct zvířetníkových souhvěz-

dí. Tím prvním bude souhvězdí

Berana, které bylo ve starém

Řecku prvním souhvězdím zvířet-

níku, neboť se v něm tehdy

nacházel tzv. jarní bod, neboli

místo, do něhož se Slunce promítá

o jarní rovnodennosti. Protože

planeta Země vykonává celou

řadu pohybů, včetně precesního

(jednou za 25 725 roků – tzv. pla-

tonský rok - zemská osa opíše v

prostoru plášť dvojkužele s vrcho-

lem ve středu zeměkoule), stačil

se jarní bod dodnes „přestěhovat“

hluboko do souhvězdí Ryb, které

se souhvězdím Berana sousedí a

Slunce samozřejmě ve své cestě

pokračuje dále.

Žil byl v Thébách král Athamas.

Král měl se svou první ženou

Nefelou, bohyní oblak, dvě děti -

chlapce  Frixose a děvčátko Hellé.

Božskou manželku později nahra-

dil manželkou druhou a tato

macecha děti příliš v lásce nemě-

la. Dokonce manžela nutila k

tomu, aby Frixose obětoval

bohům, neboli řečeno současnou

mluvou, žádala chlapce zabít. Na

to se posel bohů Hermes už nemo-

hl dívat. I vyslal dětem luxusního

záchranáře, který je měl naložit a

co nejrychleji přepravit do přátel-

štějšího prostředí v království

Kolchidy na černomořském

pobřeží pod dnešním Kavkazem.

Za záchranáře byl vybrán tehdejší

špičkový supersonic v podobě

rychle létajícího berana, jehož

rouno bylo navíc z ryzího zlata!

Tak kvalitní materiál byl zřejmě

zvolen proto, že se ho děti měly

během rychlého letu držet a

udržet. Jenže v průběhu letu,

během něhož se nepodávalo

žádné občerstvení, došly děvčátku

síly. Dýchací přístroj ani záchran-

nou vestu beran s sebou neměl a

tak někde v oblasti nynějších Dar-

danel Hellé spadla a utopila se.

Frixos nástrahy celého letu zvládl.

Létající beran zvládl hned napo-

prvé úspěšně přistát, aniž by tento

manévr jistil jakýkoliv pozemní

personál, o přibližovacím radaru

nemluvě. A odměnou mu za tento

parádní pilotní výkon zanedlouho

bylo, že byl obětován Diovi! Před-

tím ovšem byla z něho doslova a

do písmene stažena kůže a zlaté

rouno bylo předáno kolchidskému

králi. Přestože král vzácné rouno

nechal hlídat nikdy nespícím dra-

kem, osud nemělo dobrý. Ani tak

kvalitní strážce totiž nestačil na to,

aby se rouna nezmocnil Iason,

který se svými padesáti druhy z

kategorie kulturistů dorazil do

Kolchidy na lodi Argo a rouno

nakonec skončilo v Řecku. Tam

po něm veškeré stopy mizí.

Nevýrazné souhvězdí Berana při

pozorování hvězdné oblohy pou-

hýma očima příliš neupoutá. První

dvě nejjasnější hvězdy  Hamal a

Sheratan jsou od nás vzdálené 67

a 45 světelných roků. A pozoruje-

te-li třetí nejjasnější hvězdu tohoto

souhvězdí, zvanou Mesarthim

triedrem, pak zjistíte, že to není

jednoduchá hvězda. Spatříte totiž

jednu z prvních objevených a nej-

hezčích dvojhvězd vůbec. Objevil

ji už v roce 1664 R. Hooke. Tato

dvojhvězda je od nás vzdálená asi

120 světelných roků. 

V roce 2009 bude Slunce sou-

hvězdím Berana procházet od

13:43 hodin LSEČ dne 20. března

až  do 00:43 hodin LSEČ dne 20.

dubna, kdy Slunce vstoupí do zna-

mení Býka.  Jiří Prudký

SOUHVĚZDÍ BERANA NĚKDY TÉŽ SKOPCE (ARIES, Ari) 

HANÁČTÍ SKŘIVANI 2008 znají své vítěze 

Soutěž ZPÍVAJÍCÍ RODINA 2008 opět na úrovni 

Dne 8. 11. 2008  proběhl již 10.

ročník soutěže ve zpěvu dětí do

15 let včetně  a  dne 22. 11. 2008

5.ročník  ve zpěvu mládeže  od

15 – 20 let včetně – obě v

krásném prostředí před-

náškového sálu Národního

domu v Prostějově.

V mladších kategoriích bývá již

tradičně větší účast dětí, což je

velmi pozitivní. V kategorii 8-12

let byla vybrána porotou na 1.

místo Alena Marjenková z Olo-

mouce , na 2. místo Anna Burián-

ková z Němčic n.H. a 3.místo zís-

kala Petra Burgetová ze Skalky.

Daleko těžší práci měla porota v

kategorii od 13-15 let, kde se sešla

výborná konkurence a soutěžící

předvedli dost vyrovnané výkony.

Nakonec 1. místo obsadila Soňa

Krupková ze Slatinek, druhé

místo Veronika Vičarová z Prostě-

jova a na třetích místech skončili

Veronika Dosedělová ze Šternber-

ka a Tino Richter  z Olomouce. 

Kategorie DUA,TRIA, tradičně

méně obsazená - na 1. místě DUO

Kristina Malyšková a Klára

Novotná (Němčice nad Hanou),

2.místo DUO Alena Marjenková a

Veronika  Dosedělová a 3.místo

Miroslava Vykoukalová a Klára

Knechtová (Němčice nad Hanou).

Absolutní vítězkou  byla vybrána

po vynikajícím pěveckém výkonu

Anna Vitásková z Velkého Týnce

s písní skupiny PEHA – Spomaĺ. 

„Jedničku zaslouží především žáci

Školy popového zpěvu z Olomou-

ce, kterou vede Michaela Mrázo-

vá a pak vynikající práce Mgr.

Lenky Literové, jež absorbuje

zpěváčky z okolí Němčic na

Hané. V Prostějově jsou individu-

ality, které se vlastní pílí dostávají

na stupínky vítězů a výsledky

jejich práce  jsou znát. S velkým

potěšením musím konstatovat, že

se nám úroveň pěveckých výkonů

dětí do 15 let pomalu zvyšuje

každým rokem. Je radost pro tyhle

děti vytvářet podmínky pro

vzájemné měření sil a zažít na

místě výbornou atmosféru,“ zhod-

notil soutěž ředitel hudební agen-

tury BOM MUSIC a předseda

poroty ing. Bohumil Moudrý.

V sobotu 22. 11. 2008 v kategorii

15-17 roků byla jako první

vybrána porotou Michaela Groh-

manová z Olomouce, na 2. místě

skončila Eva Hacurová z Prostějo-

va a na 3.místě Genny Ciatti opět

z Olomouce. Kategorie 18-20

roků byla plně obsazena žákyně-

mi Michaely Mrázové z Olomou-

ce a  1. místo obsadila Hana

Kučová, 2. místo Jasna Skotáková

a 3. místo Pavla Oščádalová,

všechny z Olomouce. V kategorii

DUA až KVARTETA se nejvíce

líbilo DUO Genny Ciatti spolu s

Veronikou Schrottovou s písní I

Belong To You. Porota udělila

dvakrát 2. místo TRIU Grohma-

nová, Schrottová, Ciatti a KVAR-

TETU Bek, Richter, Příhoda,

Kubeček. „Tato kategorie byla

opět obsazena pouze zpěvačkami

a zpěváky školy Michaely

Mrázové, za což jí jménem všech

vyslovuji velké uznání a podporu

v její práci. V příštím roce budeme

určitě pokračovat v soutěžích

populárních písní, abychom všem

zájemcům nabídli možnost účasti

v příjemném prostředí a s příjem-

nými lidmi. Děkujeme tímto za

podporu Městu Prostějov, bez

jehož pomoci bychom nemohli

dát účinkujícím plnou podporu a

zážitek v nádherném prostředí

Národního domu,“ dodal závěrem

B. Moudrý. -red-

V sobotu 13. 12. 2008 dopoledne

se sešli hudebně naladění rodin-

ní příslušníci v přednáškovém

sále Národního domu v Prostě-

jově, aby v pohodově vedené

soutěži ve zpěvu populárních

písní dali na podiu jasně najevo,

jak umí zpívat pro radost.  

Přes chřipkové problémy, které

způsobily již odklad jednoho ter-

mínu, se nakonec sešlo několik

kvalitních rodinných kolektivů,

které se vzájemně povzbuzovaly a

v krásné  předvánoční atmosféře

si odnesly hezký zážitek i pěkné

ceny. Každá soutěž má samo-

zřejmě své vítěze – porota udělila

1. místo rodině Matějčkových ze

Stříbrnic, jejíž členové  se sami

doprovázeli na akustické hudební

nástroje a předvedli přesvědčivý

výkon. Na 2. místě skončila rodi-

na Malyškových z Mořic a na

3.místě rodina Vítkových z Neza-

myslic, opět bylo slyšet velice

pěkné  výkony ve zpěvu jak u ro-

dičů, tak i u dětí.  

Jménem všech soutěžících i

pořádající hudební agentury BOM

MUSIC děkujeme Městu Prostě-

jov za podporu při pořádání těchto

bohulibých kulturních akcí, které

pomáhají při výchově mladé

generace a stmelování rodinných

vztahů. 

Jak prohlásili všichni zúčastnění –

za rok znovu, ale již v měsíci říjnu

– kdy ještě není tolik rizik nachla-

zení.  

Ing. B. Moudrý,  ředitel soutěže 
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15. 1. V 11. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA NA GYMNÁZIU JIŘÍHO WOLKERA

PRO STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY „CO MŮŽEME ČEKAT OD LHC

(LARGE HADRON COLLIDER = VELKÝ HADRONOVÝ

SRÁŽEČ) V CERN CONSEIL EUROPÉEN POUR LA

RECHERCHE NUCLÉAIRE = EVROPSKÁ LABORATOŘ

PRO FYZIKU)?“ Přednáška o historii elementárních částic, vývo-

jem jejího experimentálního vybavení a stěžejních myšlenek i sou-

časným stavem kdy se již po desetiletí hledá jak dál. Pomohou v tom

připravované experimenty v okolí Ženevy? Přednáší: Prof. RNDr.

Jan Novotný, CSc., MU Brno. 

Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o., otevře Mezinárodní rok astronomie 

už ve čtvrtek 15. LEDNA 2009 V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKOU 

„MĚL GALILEI PRAVDU?“

Od  školních  let známe  Galilea Galileiho jako  hrdinu vědy, který dokázal, že Země se

otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce, a byl církevní hierarchií donucen svůj objev

odvolat. Jak to  však  Galilei  dokázal?  Mohl  to  vůbec přesvědčivě učinit na úrovni

poznatků své doby? A není z hlediska obecné teorie relativity zcela jedno, jaké vztažné

soustavy používáme? Těmito otázkami se zabývá naše přednáška. Je rozdělena do tří částí.

V první procházíme stěžejním dílem Galileiho „Dialog o dvou systémech světa“. Jsme

uvedeni do renesančního ovzduší plného zvídavosti a nových objevů. Posuzujeme argu-

menty účastníků Dialogu z hlediska tehdejšího i dnešního poznání. V druhé části se

zabýváme vývojem problému rovnoprávnosti či privilegovanosti vztažných soustav od

Newtonovy mechaniky až po současnou relativistickou kosmologii. Snažíme se co nejvíce

upřesnit, co znamená výrok, že Země se točí a obíhá. Třetí  část  je  přehledem pozorova-

cích důkazů pro pohyb Země, které ještě Galilei neměl k dispozici a často je ani nemohl

předvídat. Vyvrcholením těchto důkazů je zjištění pohybu Země vůči reliktnímu kosmo-

logickému záření, které ukázala družicová pozorování. Přednáší: prof. RNDr. Jan Novot-

ný, CSc., Brno. Vstupné 20 Kč. Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (*1944), Ústav fyzikální
elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno. 
E-mail: novotny@sci.muni.cz. Fyzik, filosof, publicista (např. viz Listy – časopis pro poli-
tickou kulturu a občanský dialog), překladatel, žije v Brně

29. 1. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „ZAČÁTKY DOBY SLUNEČNÍ? 

ANEB O BUDOUCNOSTI PŘEMĚNY ENERGIE 

SLUNEČNÍHO SVITU NA ELEKTŘINU“.

Fotovoltaická přeměna slunečního záření je jedním z obnovitelných zdrojů energie, ke

kterému se upírá značná pozornost. Sluneční články pro-

šly za padesát roků od jejich objevu vývojem, který při-

nesl zvýšení účinnosti z původních 6% na současných

20% a více, vznik celého průmyslového odvětví, a také

emoce, které sahají od nadšení až po úplné odmítnutí.

Jakou část své energetické spotřeby si takto budeme brát

ze Slunce? Odpověď záleží na vývoji energetiky i na

výsledcích dalšího výzkumu. V přednášce budou jedno-

duše vysvětleny principy využití energie v současných

slunečních článcích a bude se také zabývat tím, jak by

mohly vypadat sluneční články budoucnosti. 

Přednáší: RNDr. Antonín Fejfar, CSc.,  (*1962),e-mail
fejfar@fzu.cz, pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

v oboru tenkých křemíkových vrstev a dalších nanostrukturních materiálů určených pro
sluneční články. Působil i na zahraničních pracovištích, naposledy jako hostující profesor
na Kjótské univerzitě v Japonsku (2007 – 8). Dlouhodobě se věnuje také popularizaci
vědy, žije v Praze. Vstupné 20 Kč.

5. - 11. 1. ASTRONOMICKÝ TÝDEN

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

od pondělí do pátku vždy od 10.00 do 16. 30 hodin, kdy je nabízeno celé

spektrum pořadů, včetně pohádek pro děti, 

každé odpoledne ve 14. 00 hodin pozorování Slunce. 

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
každý večer v 18. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy

(neplatí 29. 1. – večerní přednáška). Ve středu navíc i v 17. 30 hodin. 

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
v pátek a v sobotu od 18. 30 hodin na pozorovatelské praktikum pro členy

klubu GEMINI. Nutnou podmínkou pro konání praktika je bezmračná obloha.

v neděli od 15. 00 hodin soutěž pro děti. 

5. – 9. 1. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE I KAŽDOU LEDNOVOU STŘE-

DU V 15. 30 HODIN, POHÁDKA O PRINCI SATURNOVI A JEHO PRSTÝNKU

Přáním královny je, aby se její lehkovážný syn usadil a oženil se.Z mnoha princezen si má

vybrat tu pravou. Bude mít pohádka šťastný konec? Planetu Saturn i s jeho prstenci najde-

me na noční a ranní obloze. Následuje povídání o nejkrásnější planetě, o Saturnu. Vstupné

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

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

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

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14. 00 do 15. 00 hodin. 19. 1. přestupuje Slunce ze

znamení Kozoroha do znamení Vodnáře.

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY

se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 15. a 29.1. - večerní přednášky) i o

celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 18. 30 do 19. 30 hodin a každou středu od

17. 30 hodin. 

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

koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě

děti 20 Kč.

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

„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – VELKÉ PLANETY

Soutěži bude předcházet povídání o čtyřech velkých planetách. Děti si prohlédnou mode-

ly planet a tellurium. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti

20 Kč.

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

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

nových setkání bude seznámení se zimní oblohou. Za bezmračné oblohy doplněno pozo-

rováním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XXXVIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI

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

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

astronomie. Termíny setkání členů klubu: 8. a 22. 1. v 16. 30 hodin teoretické lekce v před-

náškovém sále, 9. a 10. 1. v 18. 30 hodin pozorovatelské praktikum u dalekohledů, 15. a

29. 1. v 18. 00 hodin přednáška. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se

předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

MILNÍKY KOSMONAUTIKY Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

ZEMĚ NAŠE PLANETA.

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

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

Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci lednu tel. 582 344 130 

Výrazné komety jsme se o letošních Vánocích nedočkali. Ale jinak komety patří

k nejpopulárnějším astronomickým tělesům vůbec. Naše očekávání překvapí

vždy: buď zazáří hodně nebo málo. Pokud se však vydaří, pak patří k nejvel-

kolepějším zjevům, které si obvykle pamatujeme po celý život. 

O nejproslulejší Halleyově kometě

existují záznamy už ve starých čín-

ských spisech. O přesnějším pozoro-

vání komet však lze mluvit až od 16.

století, kdy byla k dispozici dokona-

lejší pozorovací technika. Díky ní

např. Tycho Brahe a český hvězdář

Tadeáš Hájek z Hájku zjistili, že se

komety musí pohybovat ve větší

vzdálenosti od Země než je Měsíc. To

znamenalo, že komety nejsou jevem

pozemským jak se tehdy soudilo, ale

vesmírným. A výzkum komet je

velmi žádoucí i dnes poněvadž přis-

pívá k prohloubení poznatků o

počátečním stadiu vývoje sluneční

soustavy. 

Z Hané byly v nedávném období

skvěle pozorovatelné hned tři kome-

ty: v roce 1996 kometa Hyakutake, v

roce 1997 kometa Hale - Bopp a v roce 2008 kometa Holmes. U komety Hyakutake

(na snímku) byl její posuv po obloze viditelný pouhým okem. Stačil triedr, aby byl

vidět její výrazně namodralý kulovitý tvar s velmi krátkým chvostem. Kometa byla

okem velmi dobře pozorovatelná zhruba týden. Tzv. kometa století Hale - Bopp  byla

jasně viditelná pouhým okem již ke konci ledna 1997 po půlnoci. Celé jaro jsme pak

pozorovali její pohyb a obdivovali její kometární chvost, který byl triedrem viditel-

ný jako úzký modrozelený pás a hlavní prachový chvost v barvě bíložluté. Na pře-

lomu roků 2007 a 2008 byla i pouhýma očima spatřitelná kometa Holmes. Jejím

objevitelem byl Edwin Holmes, který ji jako první 6. listopadu 1892 spatřil poblíž

galaxie M31 v Andromedě. Po 115 letech jsme ji viděli ještě lépe než sám objevitel.

Oproti roku 1892 totiž byla totiž asi desetkrát jasnější.  -jp-

Komety včera, dnes a zítra
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Provoz po vánočních prázdninách bude zahájen 5.1.

Kroužky pro děti i dospělé začínají od 12.1.

pro děti: Cipískova školička, Hrátky s pohádkou, Barevné tvoření, Hudebně-

pohybový kroužek

pro rodiče: Angličtina a Výuka práce na PC s hlídáním dětí

Poslední volná místa v kroužcích:

Barevné tvoření- pro děti od 3 do 6 let, úterý 15.15-16.30 MC sídl.Svobody

Hudebně-pohybový kroužek- pro děti od 3 do 5 let, středa 15.30-16.30 MC

Dvořákova

Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí (dle rozpisu a pokročilosti)

Klub dvojčat  

čtvrtek 6.11, 16.00-17.30 v MC Dvořákova

Program Mimi-klubu ( pro nastávající a čerstvé

maminky  s dětmi do 1 roku)  

- kurzy,přednášky a besedy - středa 12.30-14.30, MC Dvořákova -na pro-

gramy je potřeba přihlásit se předem

14.1. Znaková řeč pro batolata - Seminář pro zlepšení komunikace mezi rodiči

a batolaty ( slyšící, dosud nemluvící). Cena semináře zahrnuje kompletní sadu

materiálů a certifikovanou instruktorku.

21.1. a 28.1. Baby masáže - Kurz masáží pro maminky s miminky vedený

vyškolenou lektorkou. Přihlášky a informace o kurzech i telefonicky a e-mai-

lem.

Hopsánky a zpívánky s miminky do 1 roku

- v MC Sídliště svobody  ve čtvrtek 11.00-12.00

Laktační poradna

pondělí, středa, pátek 16.00-17.00 MC sídliště Svobody- pouze po telefo-

nické objednávce, laktační poradkyně Jana Dvořáková , tel.732 531 170 -

půjčování odsávaček mateřského mléka a pomůcek na kojení na obou pracovi-

štích MC

Do přírody s Cipískem- zimní procházka

- termín a místo konání bude upřesněno dle počasí

- aktuálně na webových stránkách a v MC

Vyhlášení soutěže 

Výtvarný obor ZUŠ V. Ambrose Prostějov vyhlašuje

fotografickou soutěž pro žáky prostějovských základ-

ních a středních škol a výtvarného oboru ZUŠ

na téma: 

1) Hudba   2) Fandíme

Věkové kategorie :

1. kategorie do 15 let, 2. kategorie nad 15 let. 

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

podepsané odevzdejte do 15. května 2009.

Další informace a konzultace na tel. 582 351 752 

s paní učitelkou Z. Davidovou. 

Společenský dům Eden Dům služeb Vrahovická 83

NEDĚLE 18. LEDNA

9:00 – 12 .00, 14:00 – 17:00

KORÁLKOVÁNÍ

kurz navlékání korálek

Bližší informace a závazné objednávky 

na tel.: 608 421 853 více na www.freedance.cz

Dne 4. prosince 2008 byli v obřadní síni prostějovské radni-

ce slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Šimon Hradilík

Norbert Bábek

Michal Baroš

Filip Vrba

Tereza Konvičková

Tomáš Vavrinec

Vanessa Kopková

Štěpán Řezník

Nikola Vodičková

Gita Zatloukalová

Lucie Ševčíková

Jan Kulda

Petr Nepožitek

Nela Fiedorová

Martin Šindelka

Pavlína Radová

Adriana Pohlodková

Barbora Masaříková

Tereza Přidalová

Sára Kroková

Barbora Pudová

Helena Sachrová

Adam Hlavizna

Lukáš Plaček

Adam Trunečka

Šimon Filip Hubáček

Dominik Jurásek

Víte, jaká dostali jména noví občánci
města v roce 2008?

�Oblíbená jména :
Dívky : Tereza (11x), Natálie (9x), Karolína (8x), Lucie
(7x), Veronika (7x), Eliška (7x), Aneta (7x), Sára (6x), Nikol
(6x), Michaela (6x)
Chlapci : Adam (16x), Tomáš (14x), Jan (13x), Jakub
(12), Martin (11x), Matěj (11x), Filip (10x), Lukáš (9x), Ondřej
(9x)
�Méně obvyklá jména :
Dívky : Agatha, Amelia, Anita, Annie, Nelly, Vanessa,
Lara, Regína, Tina, Nicole
Chlapci : Denis, Dorian, Eliáš, Kristián, Lucas, Maxim,
Norbert, Oliver,  
�Zdvojená jména :
Dívky : Adina Sofie
Chlapci : Dominik Jan, Dominik Sebastian, Jan Ander,
Michal Jaroslav, Přemysl Čeněk, Šimon Filip, Štefan Michael

A ještě drobná statistika vítání občánků:
Počet uvítaných dětí: 443
Z toho dívek: 213
Z toho chlapců: 230
Z toho dvojčat: 10   

(2x dívky, 1x chlapci, 7x smíšená)
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci prosinci své jubileum oslavili:

Jitka Jančíková, Prostějov-Vrahovice, Jiří

Krajča, Prostějov, Eva Vybíralová, Prostě-

jov, Rostislav Janda, Prostějov, Jaroslav

Janoš, Prostějov, Marcela Pavelková, Prostějov – Vra-

hovice, Květoslava Pánková, Prostějov – Čechovice,

Rudolf Kužel, Prostějov, Jiřina Chlupová, Prostějov,

Anna Kadlecová, Prostějov – Vrahovice, Františka

Pazderová, Prostějov, Jana Müllerová, Prostějov,

Milada Nováková, Prostějov, Ivetta Dvořáková, Pro-

stějov, Libuše Přibylová, Prostějov, Marie Dopitová,

Prostějov – Krasice, Miroslav Novák, Prostějov, Marie

Crháková, Prostějov.

Anna Nováková, Prostějov, Jiří Urban,

Prostějov, Miroslav Kosek, Prostějov,

Bohuslava Měchurová, Prostějov, Danuše

Eliášková, Prostějov, Miroslav Michálek, Prostějov –

Vrahovice, Oldřich Liška, Prostějov, Věra Šupáková,

Prostějov, Marie Kolarovská, Prostějov, Božena Seka-

ninová, Prostějov, Vladimír Pospíšil, Prostějov, Věra

Řezníčková, Prostějov, Bohuslav Heinzl, Prostějov.

Jiřina Keclíková, Prostějov-Vrahovice,

Vladimír Novotný, Prostějov, Zdenka

Wolfová, Prostějov, Zdeňka Šlézarová,

Prostějov, Marie Švanderová Prostějov, Jarmila Osla-

dilová, Prostějov, Vlasta Mrňková, Prostějov, Vlasta

Skaličková, Prostějov, Věra Vymazalová, Prostějov,

Drahomíra Juklová, Prostějov-Žešov, Zdeněk Štencl,

Prostějov, Anna Hédlová, Prostějov.

Božena Bartoušková, Prostějov, Miroslav

Dofek, Prostějov, Zdenka Chytilová, Pro-

stějov, František Piňos, Prostějov, Jindři-

ška Klvačová, Prostějov, Libuše Karásková, Prostě-

jov-Domamyslice, Jiřina Říhová, Prostějov, MUDr.

Vladimír Frgál, Prostějov, František Krupička, Prostě-

jov, Antonín Korčák, Prostějov, Antonín Smítal, Pro-

stějov.

Antonín Burget, Prostějov, Miroslava

Hanusová, Prostějov, Miroslav Muzikant,

Prostějov, Jarmila Zahálková, Prostějov.

Alois Maléř, Prostějov, MUDr. Jaroslav

Sedláček, Prostějov.

Karel Fraus, Prostějov, Jarmila Boháčko-

vá, Prostějov.
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Klub výsadkových veteránů po ukonče-

ní letní sezony  uspořádal v prvních

podzimních měsících, díky podpoře

města Prostějova, dvě kulturní akce. 

V říjnu  zájezd do Janáčkova divadla v

Brně na výpravnou operetu Johanna

Strausse CIKÁNSKÝ BARON. Roman-

tický příběh s cikány, zakopaným pokla-

dem a zapovězenou láskou, doplněný

baletem, byl pro nás příjemným zážitkem.

A v listopadu do Mahenova divadla, na

činohru Reginalda Roseho 12 ROZ-

HNĚVANÝCH MUŽŮ. Dvanáct porotců

má jednomyslně rozhodnout o životě,

nebo smrti mladíka, který je obžalován z

vraždy svého otce. Zážitkem byl vynika-

jící text a herecké výkony jednotlivých

postav. 

Výroční shromáždění, kde výsadkoví

veteráni hodnotili klubovou činnost v

tomto roce, se uskutečnilo 6. prosince v

Národním domě, za účasti delegací Klubů

výsadkových veteránů z České a Sloven-

ské republiky.  Jindřich Starý

Vážený pane bratře starosto,

Dovolte, abych Vaším prostřednictvím

poděkoval jménem členů prostějovské

jednoty Československé obce Legio-

nářské za pozornost, kterou naše město

věnuje účastníkům II. národního odboje,

m.j. i veřejnou finanční podporou.  

Stanislav Liška, plk. v. v. , 
nositel francouzského Řádu Čestné

Legie, Předseda Jednoty ČsOL Prostějov

Z ČINNOSTI PROSTĚJOVSKÉHO
KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ

Poděkování  starostovi 

Básník  Jiří  Wolker (*29.

března 1900 – 3. ledna

1924) je významným  pro-

stějovským   rodákem.

Muzeum Prostějovska

nabízí  v pořadí již pátou

expozici věnovanou tomu-

to význačnému prostějov-

skému autorovi.

Ve svých sbírkách muze-

um vlastní básníkovu pozů-

stalost, kterou předala

muzeu v roce 1939 jeho

rodina. Jedná se o osobní

předměty a doklady, knihy,

část rukopisů, fotografie, korespondenci a

časopisy.

Expozice se dělí na dvě části. V jedné je

ukázka básníkova pokoje s jeho klavírem,

houslemi, notami, knihovnou a psacím

stolem. Druhá část byla pojata jako klasic-

ká muzejní výstava dokumentů a předmě-

tů ve vitrínách. Texty a doklady expozice

sledují životní osudy Jiřího

Wolkera od narození, dět-

ství a školních let, jeho rané

literární pokusy, studentská

léta na prostějovském gym-

náziu i na  Právnické a Filo-

zofické fakultě v Praze, při-

pomínají jeho přátele i

lásky, jeho aktivity skautské

a společenské, ale přede-

vším jeho básnické a proza-

ické dílo, počínaje rozsáh-

lou básní Klytia a dvěma

skautskými deníky. Násle-

duje sbírka Host do domu,

báseň Svatý Kopeček, druhá sbírka Těžká

hodina a soubor dramat Tři hry. Závěr

expozice je věnován básníkově tragické

nemoci, ale také ohlasům na jeho tvorbu a

bojům o jeho dílo, které do dnešních dní

vyšlo v mnoha vydáních a překladech.

Zdroj: www.muzeumpv.cz  
a internetová encyklopedie Wikipedia

Připomínáme si  85. výročí 
úmrtí Jiřího Wolkera 
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Škola zaujímá významné místo v sou-
stavě středních škol našeho regionu. V 
letošním školním roce si připomíná již 
šestašedesát let své existence. Tradiční „ 
strojařina“ byla v roce 1987 rozšířena o 
obor elektrotechnika a v roce 1991 o obor 
stavebnictví. 

SOŠ  průmyslová a SOU strojírenské je 
členem Asociace středních průmyslových 
škol ČR, členem Hospodářské komory v 
Prostějově a zakládajícím členem Sdružení 
středních škol Olomouckého kraje.  Aktiv-
ně spolupracuje s institucemi města Prostě-
jova, Olomouckého kraje, s vysokými ško-
lami a fi rmami našeho regionu. Již druhým 
rokem škola nabízí tzv. stipendijní progra-
my, jež poskytla  fi rma Mubea – HZP, s. 
r. o., žákům oborů nástrojař a zámečník. 
Jejich podstatou  je možnost získání stipen-
dia  na základě studijních výsledků a zajiš-
tění pracovního místa po ukončení studia. 
Ve školním roce 2009/2010 se k nabídce 
připojí  fi rmy DT – Výhybkárna a strojír-
na, a. s., Prostějov a Mora Aerospace, a. s., 
Olomouc 

Ve školním roce 2009/ 2010 se začne  
vyučovat podle nově vypracovaných škol-

ních vzdělávacích programů ve studijních 
oborech strojírenství, stavebnictví a elek-
trotechnika a v tříletých učebních oborech 
strojní mechanik (zámečník) a nástrojař. 
Byly do nich aplikovány požadavky soci-
álních partnerů na kompetence absolven-
ta, čímž výuka bude pružně reagovat na 
potřeby trhu práce v našem regionu.

Ředitel školy upustil v přijímacím řízení 
pro školní rok 2009/2010 od konání přijí-
macích zkoušek. Uchazeči budou přijati na 
základě výsledků dosažených na základní 
škole a dalších skutečností , které osvědču-
jí vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče.

Studijní obory:
  Elektrotechnika, zaměření: počítačo-
vé systémy
  Strojírenství, zaměření: počítačové 
systémy a programování
  Stavebnictví, zaměření: pozemní sta-
vitelství
 Mechanik seřizovač
 Mechanik strojů a zařízení

Učební obory:
 Strojní mechanik (Zámečník)
 Jemný mechanik            
 Nástrojař
 Obráběč kovů

Informace o studiu:
Tel.: 582 342 311, fax: 582 342 322
E-mail: red.spsasoupv@infos.cz  
sps_pv.lid@infos.cz 
URL: http://spsasou.prostejov.cz

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Obchodní akademie Prostě-
jov je krajská škola se čtyřletým 
denním studiem zakončeným 
maturitní zkouškou. Důraz je 
kladen jak na odborné, tak i 
všeobecné předměty. Od prv-
ního ročníku se vyučují povinně dva cizí 
jazyky (anglický a německý jazyk). Klí-
čovými odbornými předměty jsou eko-
nomika a účetnictví doplňované další-
mi odbornými předměty: informační 
technologií (výpočetní technikou), eko-
nomií, právem, statistikou, písemnou a 
elektronickou komunikací. 

Škola umožňuje žákům složení státních 
zkoušek ze zpracování textu, z  písemné 

a elektronické komunikace, z cizího 
jazyka, získání řidičského oprávnění.

Přijímací řízení: pro školní rok 
2009/2010 budou otevřeny dvě třídy prv-
ního ročníku po 32 žácích. Přijímací zkouš-
ky se nekonají, kritériem pro přijetí budou 
studijní výsledky ze základní školy (konec 
8. ročníků a 1. pololetí 9. ročníku).  Uchaze-
či, kteří dosáhnou průměrného prospěchu 
do 1,5 na konci 8. ročníku a v 1. pololetí 9. 
ročníku základní školy, budou přijati před-
nostně (podmínce musí vyhovět průměr 
každého pololetí jednotlivě).

Uplatnění absolventů: 
většina úspěšných absolven-
tů školy (cca 2/3) se hlásí 
ke studiu na vysoké a vyšší 
odborné školy s  ekonomic-
kým zaměřením, jako např. 

VŠE Praha, ekonomické fakulty růz-
ných VŠ (VŠB Ostrava, Slezská uni-
verzita Opava, VUT Brno), Moravská 
vysoká škola Olomouc, Regionální 
vzdělávací centrum Univerzity Tomá-
še Bati Zlín v Prostějově atd.

Ostatní absolventi se uplatňují v  eko-
nomických, obchodních, administrativ-
ních  a organizačních činnostech ve všech 
typech organizací. -pl-

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Tel./fax: 582 345 260
www.oapv.cz, e-mail: podatelna@oapv.cz
Den otevřených dveří: 5. 2. 2009

Obchodní akademie,
Prostějov, Palackého 18

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborná škola průmyslová a 
Střední odborné učiliště strojírenské, Střední odborné učiliště strojírenské, 

Prostějov, Lidická 4Prostějov, Lidická 4

Střední škola oděvní Prostějov, 
s.r.o. na Palackého

Střední škola oděvní Pros-
tějov, s.r.o. na Palackého ulici 
nabízí žákům studium umělec-
kých, maturitních, učebních i 
nástavbových oborů.

Nově otevřený 4letý umělecký 
obor Grafi ka v reklamní praxi je zaměřen 
na grafi ckou tvorbu, propagaci a reklamu, 
jeho studium je vázáno na design, grafi c-
ké programy na PC, vlastní videotvorbu 
a fotopraktikum. V uměleckém oboru  
Umění módního designu pracuje stu-
dent s výtvarnými technikami, věnuje se 
fi gurální kresbě a studuje dějiny výtvarné 
kultury a navrhování módních oděvů. 

Do těchto uměleckých oborů se v rám-
ci 1. kola přijímacího řízení koná 6. nebo 
7. ledna 2009 talentová zkouška.

Maturitní obor Operátor oděv-
ní výroby – obchodní činnost 
je ekonomicky zaměřený obor, 
hlavními předměty jsou dva cizí 
jazyky, ekonomika, management a 
marketing v oděvnictví.

Mezi nabízené učební obory patří 
Umění aranžování, jehož hlavní nápl-
ní je propagační, reklamní a projektová 
činnost, dále pak klasický obor Tradiční 
krejčí a Prodavač oděvů, textilu a doplň-
ků, který má široké uplatnění na trhu 
práce. Nástavbové studium oboru Pod-
nikání zahrnuje znalosti potřebné pro 
samostatné podnikání, případně vyko-
návání administrativní a jiné ekonomic-
ké činnosti. 

V rámci přijímacího řízení do těchto 
oborů se přijímací zkouška nekoná.

Proč ? 
–  protože je to škola s takřka šedesátiletou 

tradicí
–  rozvíjí u žáků nejen odborné znalosti, ale 

pozadu nezůstává i rozvoj všeobecného 
vzdělání

–  poskytuje možnost práce s lidmi všech 
věkových skupin

–  připravuje na další studium na vyšších 
odborných školách  a  ke studiu na vyso-
kých školách

–  připravuje  i pro práci v zemích EU i 
mimo unii

–  studium je umožněno jak dívkám, 

tak chlapcům, kteří úspěšně absolvují 
základní školu

Co škola dále  nabízí?
-  moderně vybavené odborné učebny, 

simulující nemocniční pokoje
- knihovnu
- počítačovou učebnu
-  řadu odborných exkurzí, které rozšiřují 

výuku
-  rozvoj fyzické zdatnosti  ve školním spor-

tovním klubu, v kroužku kalanetiky a 
fl orbalu

- absolvování masérského kurzu
-  zapojení do projektu  

Zdravé město Pros-
tějov 

-  účast na humanitár-
ních akcích

-  spolupráci s integro-
vaným záchranným 
systémem

Ve školním roce 
2009/2010 budou ote-
vřeny dvě třídy pro cel-
kem 60 žáků.

Proč si vybrat studium na Střední 
zdravotnické škole v Prostějově
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Den mobility Olomouc 2008
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informací Volný čas

Čím se zabývá program ERASMUS ?
Co je to europass ?
Jaké jsou podmínky práce v zemích 

EU ?

Na zodpovězení těchto i mnoha dal-
ších otázek byl zaměřen „Den mobi-
lity Olomouc 2008“, který pořádalo 
EUROCENTRUM Olomouc společně s 
evropským portálem pracovní mobility 
EURES a Informační středisko EURO-
PE DIRECT Olomouc.

Konference, která se konala dne 
3.11.2008 v Konferenčním sále Magis-
trátu města Olomouce se zúčastnilo také 
7 studentů oktávy B Gymnázia Jiřího 
Wolkera  v Prostějově. Studenti matu-

ritního ročníku, budoucí uchazeči o stu-
dium politologie, mezinárodních vzta-
hů a ekonomických oborů získali díky 
kvalitním prezentacím spoustu nových 
informací týkajících se práce v zemích 
EU, evropské dobrovolné služby, au-pair 
v Evropě a programu ERASMUS.

Vědomostním kvízem, který tuto zda-
řilou akci uzavíral a jehož obsahem byly 
znalosti problematiky a práce institucí 
EU  studenti oktávy B úspěšně prošli  
a umístili se na prvních třech místech. 
Odměnou jim byly nejen pěkné věcné 
ceny, ale i vědomí toho, že systematic-
ká a svědomitá příprava a studium jsou 
zárukou očekávaných výsledků.

 -Jana Marinicová-

 Již 4.ročník soutěže pro žáky 4.a 5.tříd 
ZŠ nazvané příznačně „Dobrodružství s 
počítačem“  připravilo  Informační cen-
trum pro mládež, jehož zřizovatelem je 
Klub studentů, rodičů a přátel CMG Pro-
stějov. Letos se přihlásilo 21 družstev po 
4 členech ze  základních škol Prostějov-
ska a  změřilo své znalosti a dovednosti 
v několika oblastech IT. Soutěžilo se ve 
vyhledávání informací na internetu, ve 
vytváření reklamy, v řešení výtvarného 

úkolu na dané téma a jako bonbónek 
si mohli soutěžící v předstihu stáhnout 
logickou počítačovou hru  a změřit síly 
s ostatními. Děti prokázaly, že počítačům 
opravdu rozumí a že si dokáží nejen hrát, 
ale že  zvládnou i náročnější logické  či 
tvořivé úlohy, při nichž se rovněž roz-
víjí jejich smysl pro práci v týmu.Skvěle 
připravená soutěž měla i skvělé výhry a 
pro všechny účastníky byly připraveny 
dárkové tašky s drobnými odměnami 

a upomínkovými předměty. Děkujeme 
především městu Prostějovu, které z pro-
středků veřejné fi nanční podpory při-
spělo právě na nákup cen pro soutěžící. 
Vítězné družstvo kromě web kamery pro 
každého člena družstva vyhrálo i cenu 
pro svou školu – LCD monitor. Stříbrné 
družstvo pak obdrželo MP3 přehrávač 
pro každého a v pořadí třetí družstvo si 
odvezlo USB disky. Samozřejmě, že se 
našla i náplast pro ty, kdo nezvítězili, v 
podobě drobných dárků a něčeho slad-
kého. Konečné pořadí:

1. ZŠ Protivanov ( P. Janeček, A. 

Lupták, L. Lachmanová ,I. Vybíhalová)
2.  ZŠ a MŠ Melantrichova (Š. Abra-

hám, K. Lorencová, K. Šestořádová, R. 
Macharáčková)

3. ZŠ Krumsín (V.Sekaninová, 
E.Růžičková, K.Vlach,O.Kocourek)

Ceny vítězům předal ředitel školy Mgr.
Jaroslav Fidrmuc ( na snímku), Mgr. Iva-
na Matyášková, vyučující IVT a pracov-
nice Informačního centra paní Stanislava 
Rotterová. Blahopřejeme všem a těšíme 
se zase za rok při nových dobrodružstvích 
s informačními technologiemi.

 Jitka Hubáčková

Dobrodružství s počítačem

Poslanecká sněmovna schválila a prezident 
ČR podepsal novelu zákona o zaměstnanosti, 
účinnou od 1. 1. 2009. Obsahuje řadu zásad-
ních změn, které vychází z několika principů:

- ten, kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, 
kdo nepracuje 

- kdo se snaží, hledá aktivně zaměstnání a 
vzdělává, se musí mít lépe než ten, kdo je pasiv-
ním příjemcem sociálních dávek a tíhne k dlou-
hodobé nezaměstnanosti

- rychleji vyřešit životní situaci nezaměstna-
nosti se vyplatí.

Od 1.1. 2009 dojde například ke zkrácení 
doby, po kterou je poskytována podpora  v 
nezaměstnanosti o 1 měsíc, mění se procentní 
sazby poskytování této podpory i podmínky pro 
vznik nároku na ni. Podpora v nezaměstnanosti 
nebude přiznána uchazeči o zaměstnání, který 
v posledních šesti měsících před zařazením do 
evidence ÚP bez vážných důvodů opakovaně /
tj. nejméně 2x/ sám ukončil vhodné zaměstnání 
zprostředkované úřadem práce.  

Za skupinu znevýhodněnou na trhu práce již 
nebudou považováni absolventi vysokých škol a 
mladí lidé do 25 let. Zvýšená péče při zprostřed-
kování zaměstnání bude poskytována, mimo 
jiných skupin nezaměstnaných osob, mladým 
lidem do 20 (dosud 25) let. Novela zákona dále 
např. upravuje podmínky pro poskytování pří-

spěvku na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením, 

zaměstnávání zaměstnanců ze zahra-
ničí (do novely zákona byl rovněž 
zapracován projekt tzv. zelených 
karet), zvyšuje pokutu za umožnění 
výkonu nelegální práce ze 2 mil. Kč 
na 5 mil. Kč, a přináší i další změny, 
které však nejsou předmětem tohoto příspěvku. 
Schválená novela současně mění i některé sou-
visející zákony, významné je například provázá-
ní se systémem pomoci v hmotné nouzi. 

Úřadu práce je nově stanoven úkol vypra-
covat za součinnosti uchazeče o zaměstnání 
individuální akční plány všem, kteří jsou vedeni 
v evidenci ÚP déle než 5 měsíců. Uchazečům se 
současně s tím rozšiřují povinnosti o poskyto-
vání součinnosti nejen při zpracování, ale i při 
realizaci, aktualizaci a vyhodnocování individu-
álních akčních plánů. Neplnění těchto povin-
ností uchazečem o zaměstnání povede k jeho 
dlouhodobému vyřazení z evidence uchazečů. 
Stejně tak bude možné z evidence uchazečů o 
zaměstnání vyřadit každého, kdo po 5 měsících 
vedení v této evidenci odmítne vhodnou nabí-
zenou rekvalifikaci.

Nabízená rekvalifikace musí být přiměřená  
nejen požadavkům trhu práce, tedy potřebám 
zaměstnavatelů, ale i zdravotnímu stavu uchaze-
če, jeho možnostem dojíždění do místa konání 

kurzu, a být v souladu s  oprávněnými 
nároky, souvisejícími se zabezpeče-
ním péče o děti. 

Koncem měsíce listopadu bylo 
prostějovských úřadem práce evido-
váno 2.383  uchazečů o zaměstnání. 

Z nich mělo od svých praktických lékařů 1.089 
doklad o  různých zdravotních omezeních, nej-
častěji šlo o nemoci pohybového a oběhového 
aparátu. Dalším   511 uchazečům byl přiznán 
pro vážnější dlouhodobě nepříznivý zdravotní 
stav statut osoby zdravotně znevýhodněné popř. 
částečný invalidní důchod. Jejich rekvalifikace 
na různé dělnické profese požadované zaměst-
navateli je prakticky nemožná nebo velmi kom-
plikovaná. Každoročně však desítky z nich růz-
né kurzy doplňující, prohlubující a rozšiřující 
kvalifikaci absolvují. Zvyšují se  tak jejich šance 
na získání a udržení nového zaměstnání. Vyšší 
součinnost ÚP s praktickými lékaři bude nutná, 
aby jejich stanoviska ke způsobilosti vykonávat 
konkrétní povolání či rekvalifikaci byla v soula-
du se skutečným zdravotním stavem uchazečů 
o zaměstnání.

Při práci s uchazeči o zaměstnání dává pro-
stějovský úřad jednoznačně přednost jejich co 
nejrychlejšímu umístění u zaměstnavatelů bez 
nutnosti vynakládat dodatečné prostředky ze 

státního rozpočtu  na nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti. Také díky tomuto přístupu a 
schopnosti zaměstnavatelů zřizovat volná místa 
se podařilo v uplynulých letech snížit nezaměst-
nanost na Prostějovsku. Již několik měsíců má 
okres Prostějov nejnižší nezaměstnanost na 
Moravě. Pouze několik regionů ČR včetně tří 
pražských a dvou plzeňských, okresu Mladá 
Boleslav aj. vykazuje aktuální míru nezaměst-
nanosti nižší.

Postupně budou stále častěji využívány 
finanční prostředky v rámci projektů hrazených 
z Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu, například na zřizování společensky účel-
ných pracovních míst, veřejně prospěšných pra-
cí, poradenské činnosti a rekvalifikační kurzy.

Bližší informace budou zveřejněny na těchto 
stránkách ve Směrnici Úřadu práce v Prostějově 
pro poskytování finančních prostředků z aktiv-
ní politiky zaměstnanosti platné  pro rok 2009. 
 Dr. A. Tomandl, tel. 582 301 870, 

email adolf.tomandl@pv.mpsv.cz   
Úřad práce v Prostějově, Plumlovská 36, 

796 01 Prostějov
ÚŘAD PRÁCE PROSTĚJOV INFOR-

MUJE OBČANY, ŽE DNE 31.12.2008 BUDE 
PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO (VČETNĚ 

DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ V KONICI 
A NĚMČICÍCH NAD HANOU)

Novela zákona o zaměstnanosti
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Zájemci o pozemky u nové nemoc-
nice určené k výstavbě rodinných 
domů se dočkali. „Parcely jsou při-
praveny, zastupitelé před časem 
schválili všechny potřebné doku-
menty, byl zveřejněn záměr prode-
je pozemků, takže už nic nebrání 
odstartování aukcí. Vyvolávací cena 
je 1300,-Kč za metr čtverečný. Přesné 
podmínky pro výstavbu domů jsou 
podrobně popsány v usnesení Zastu-
pitelstva města Prostějova ze dne 4. 
listopadu. Aukční vyhláška, aukční 
řád i vzor kupních smluv je mož-
né získat nejen přímo na městském 
úřadu, ale také na našich webových 
stránkách www.mestopv.cz , případ-
ně www.prostejov.eu nebo na speciál-
ních stránkách, které byly pro aukci 
spuštěny, www.aukce-prostejov.cz ,“ 
shrnul místostarosta Vlastimil Uchy-
til.  

Časový harmonogram aukcí 
pozemků Prostějov:

Sraz účastníků prohlídek na místě 
samém u vozidla označeného aukce-
prostejov.

Pozemky, které jsou předmětem nej-
bližší aukce, budou opatřeny stojany s 

číslem aukce, číslem parcely a výměrou 
pozemku.

Rok 2009
  3.aukce   
Prohlídky  
pátek 2.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 9.1.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 14.1.2009 v 13:00 hod.
                           
  4.aukce
Prohlídky   
pátek 16.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 23.1.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa 28.1. 2009 v 13:00 hod.           
                                                     
  5.aukce
Prohlídky  
pátek 30.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 6.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 11.2.2009 v 13:00 hod.                
 
 6.aukce   
Prohlídky  
pátek 13.2.2009 v 13:00 hod.
pátek 20.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 25.2.2009 v 13:00 hod.

 7.aukce
Prohlídky  
pátek 27.2.2009 v 13:00 hod.
pátek 6.3.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 11.3.2009 v 13:00 hod.              
                                                  
  8.aukce
Prohlídky  
pátek 13.3.2009 v 13:00 hod.
pátek 20.3.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 25.3.2009 v 13:00 hod.    
                                                            
  9.aukce
Prohlídky  
pátek 27.3.2009 v 13:00 hod.
pátek 3.4.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 8.4.2009 v 13:00 hod.

 10.aukce
Prohlídky   
pátek 10.4.2009 v 13:00 hod.
pátek 17.4.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa 22.4.2009 v 13:00 hod.   
                                                             
11.aukce
Prohlídky   
pátek 24.4.2009 v 13:00 hod.
čtvrtek 30.4.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  
středa 6.5.2009 v 13:00 hod.    

Místem konání aukcí je čer-
vený salonek Národního domu. 
Veškeré další informace nalezne-
te na www.aukce-prostejov.cz.   

Město Prostějov nabízí k prodeji formou aukce pět 
desítek parcel u nové nemocnice 

Dne: 16. ledna 2009 v 9:00 hod
DVD MASCON MC 454, vyvolávací 

cena 1,-- Kč, sedací souprava mikroplyš 
(3+2+1), vyvolávací cena  300,-- Kč,  stůl 
– konferenční (černý + kachle), vyvoláva-
cí cena 150,-- Kč, 

skříňka nízká – černá, vyvolávací cena 
200,-- Kč, koberec – „peršan“, vyvolávací 
cena 200,-- Kč. 

Dne: 23. ledna 2009  v 9.00 hod.      
obývací stěna světlá, vyvolávací 

cena 3,-Kč, nábytek / 3x dřevěná polič-
ka, stolek  dřevo + kov, 4 celodřevěné 
židle, dřevěný šuplík, 2x křeslo dřevěné  
polstrované,stolička, křeslo dřevěné- žlu-
tý potah, gauč – zelené matrace, válenda 
– červená matrace, skříňka na lůžkoviny 
+ lůžkoviny, dřevěná  skříňka, vyvolávací 
cena  3,- Kč,  vyhřívací sedačka, polička – 
světelný panel, vyvolávací cena 1,- Kč, 2x 

k o t o u -

čový magnetofon,  rádio /dřevo/, gramo-
fon, RMG SONY, vyvolávací cena 1,- Kč, 
žehlící prkno, francouzská hůl, vyvolávací 
cena  1,- Kč, 

obraz – les, vyvolávací cena 1,- Kč, 
chladnička CALEX 275 RS, vysavač, 
vyvolávací 1,-  Kč,     

dřevěná bedna se šroubky, hřebíky  a 
dřevěným metrem, vyvolávací cena 1,- 
Kč, elektrické topidlo BECK, vyvolávací 
cena 1,- Kč, žlutý plastový kbelík se žeh-
ličkami a ramínky na šaty, nákupní taška  
na kolečkách s koberečkem, vyvolávací 
cena 1,- Kč,  pytle I - V  / různé oblečení 
/ , vyvolávací cena 1,- Kč  pytle VI – VIII   
/  ubrusy, ručníky,  utěrky,deky, potahy, 
leskymo / , vyvolávací cena 1,- Kč,  pytle 
IX – XI  / kastróly a hrnce, boty,  kabe-
la, deštník, žehlička, oblečení, vyvolávací 
cena  1,- Kč, krabice I – bílý lustr, osob. 
váha, valaška, plast. dóza – jablko, balon,  
dóza na cigarety, hodiny, dřevěný svícen, 

svítící Panenka Marie, sklenice, umělá 
květina, vyvolávací cena 1,- Kč, krabice 
II – III  / MG kazety, fotoalba,      malé 
rádio, váza, radiomagnetofon, 3x skle-
něný popelník, kazety – Dalibor Janda,                   
polštář  , vyvolávací cena  1,-Kč, krabice 
IV – VI / karty, kulma, keramika, sklo, 
stojací hodiny, polštářek, kovová deko-
race, 2 mini samovárky, 2 plyšáci, váza, 
lampa, obrázek, reprobedna  /, vyvoláva-
cí cena  3,- Kč, krabice VII,VIII  / umělá 
květina, plastová                       dóza – jablko, 
hlavolam, lampička, sešívačka, pouzdro s 
noži, pouzdro s nůžkami, dřevěné talíře, 
vyvolávací cena 1,- Kč, krabice IX,X  /talí-
ře, hrnky, sklenice, dřevěná skříňka-lékár-
nička, hodiny,  obrázek v bílém rámečku, 
plastové solničky, konvička, tácky, nože, 
misky, mačkátko na citron skleněné, 
ošatky  plastové  / , vyvolávací cena 1,- Kč, 
krabice XI -  hrnec s příbory a vařečkami, 
skleněný podnos, poklice, šejkr, struha-
dla,  jídlonosiče, plech. hrnek, 2x mlýnek 
na mák,  mlýnek na strouhanku, válek a 
palička na maso, vyvolávací cena 3,-  Kč, 
krabice XII – ruční kráječ, šlehač, 2 lží-
ce na boty, hadry-zemovky, pilky, různé 
nářadí, ruční vrtačka, prodluží, vyvolá-

vací cena 1,- Kč, krabice XIII,XIV  / 3x 
mech. metla, smetáček s lopatkou, hůl, 
klepadlo na koberce, kladivo, elektroma-
teriál, rádio / , vyvolávací cena  1,-   Kč.                

 
Registrace zájemců o dražbu od  8.30 

hod. do  9.00 hod.

Účast na dražbě je bezplatná, licito-
vat však může jen registrovaný dražitel. 
Dražit mohou právnické osoby prostřed-
nictvím svých statutárních nebo pově-
řených zástupců a fyzické osoby starší 
l8ti let. Dražbu řídí exekutor/ka podle § 
328b, odst. 3 o.s.ř. exekutor/ka a povinný 
nesmějí dražit. Účast na  dražbě zaměst-
nancům soudu, neplnícím na dražbě 
pracovní úkoly je zakázána opatřením 
předsedy soudu.

Prohlídka dražených věcí: Pouze v den 
konání dražby,po dobu registrace dražite-
lů, na exekučním oddělení – na Sídl. svo-
body, blok VI (naproti sběrného dvora).

Vydražené věci si vydražitel převez-
me ihned po ukončení dražebního dne, 
popřípadě následující úterý.

Dražba movitých věcí Dražba movitých věcí 

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

v budově Okresního soudu v Prostějově na Sídlišti Svobody č. 3967/
blok VI (bývalá budova statistického úřadu – proti sběrnému dvoru)
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Pouhé dva týdny dohlížel na dodržová-
ní dopravních předpisů stacionární radar 
na Vrahovické ulici. Neznámý pachatel 
jej v sobotu 22. listopadu poškodil. Škoda 
bude v řádu statisíců korun.  

Za dobu svého provozu radar, kte-
rý si město pronajímá od společnosti 
Czech Radar, zaznamenal 460 přestup-
ků. Rekordmanem byl řidič, který se 
12. listopadu kolem sedmé večer řítil 
Vrahovickou ulicí rychlostí 90 km/hod. 
Snad ještě nebezpečnější byl člověk, 
který tudy jel o dva dny později ve dvě 
odpoledne osmdesátkou. 

Po pachateli, který radar zničil, už 
pátrá policie. Podle právníků se mohl 

dopustit hned tří trestných činů: poško-
zování a ohrožování provozu obecně 
prospěšného zařízení, útoku na státní 
orgán a poškozování cizí věci. Hrozí 
mu tak až šest let vězení.

Kromě radaru na Vrahovické ulici 
je v Prostějově nainstalováno dalších 
deset měřících zařízení. Nejrychlejším 
motoristou byl řidič, který 1. listopa-
du 2008 projel ulicí Dolní rychlostí 
118 km/hod. „Dítě, které přechází na 
přechodu, nemůže odhadnout, že se 
ulicí řítí nějaký blázen stokilometro-
vou rychlostí. Pokud vkročí do silnice, 
nemůže žádný takový řidič včas zarea-
govat. Proto jsou radary nainstalovány 
především u přechodů. Všichni by si 
měli uvědomit, že tato měřící zařízení 
hlídají bezpečnost i Vašich dětí.“ zdů-
raznil místostarosta Uchytil. 

Nejdéle měří rychlost zařízení na 
křižovatce ulic Vápenice a Kostelec-
ká, už od listopadu 2005. Tento radar 
kontroluje také průjezdy na červenou. 
Podle statistik výrazně přispěl ke zklid-
nění lokality. V prosinci 2005 zazname-
nal celkem 3027 přestupků, z toho 234 
řidičů projelo křižovatkou na červenou, 
5 řidičů se řítilo městem rychleji než 90 
km/hod.  V říjnu 2008 nerespektovalo 
pravidla silničního provozu už jen 148 
lidí, žádný z řidičů nepřekročil rychlost 
o více než  40 km/hod. Počet přestupků 
se tak snížil o 95 %.  -an-

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Už více než měsíc funguje v Prostějo-
vě, Průmyslové ulici nový sběrný dvůr. 
Provozní doba byla stanovena tak, aby v 
průběhu celého týdne měli občané mož-
nost zdarma uložit vytříděný odpad na 
minimálně jednom z těchto dvou zaříze-

ní. „Zatímco U svaté Anny je stále plno, 
dvůr v Průmyslové ulici zatím občané 
využívají méně. Chtěli bychom proto 
apelovat na využívání obou zařízení,“ 
potvrdila Iveta Jurenová ze společnosti  
 .A.S.A. TS., s.r.o. Prostějov. 

Využívejte obou sběrných dvorů! 

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

Provozní doba sběrných dvorů:

Sběrný dvůr: Průmyslová U sv.Anny
Pondělí 09.00 -13.00    13.30 -  17.00 zavřeno
Úterý zavřeno 09.00 -13.30    14.00 -  17.00
Středa zavřeno 09.00 -13.30    14.00 -  17.00

Čtvrtek 09.00 -13.00    13.30 -  17.00 09.00 -13.30    14.00 -  17.00
Pátek 09.00 -13.00    13.30 -  17.00 09.00 -13.30    14.00 -  17.00
Sobota 09.00 -13.00    13.30 -  17.00 09.00 -13.30    14.00 -  17.00
Neděle 09.00 -13.00    13.30 -  17.00 zavřeno

 - .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.-

Vandal zničil radar na Vrahovické ulici 
v Prostějově. Ohrozil tak i Vaše děti

Mnoho mužů, jež nosí, nebo musí 
nosit pánské košile často řeší problém- 
škrtí u krku, mačkají se, rychle se špiní. 
Je možné se tomuto vyhnout? Ano, exis-
tují takové košile. 

Jsou vyrobeny ze 100% švýcarské bavl-
ny, která je tkána podle ekologických 
textilních standartů, je velmi jemná, pří-
jemná, nemačkavá a obsahuje nežehlivou 
úpravu. To uvítají nejen muži. Dalším 
efektem je tzv. Stretchcol®, který umožňu-
je pružení v oblasti límce. Tato vlastnost je 
ceněna při nutnosti nosit kravatu. Pružení 
Vám  zajistí pohodlí a upravenost po celý 

den.

A ještě něco navíc tzv. Smellproof® 
. Speciální molekuly v látce absorbují 

pachy uvnitř a po vyprání se odstraní. 
Tato vlastnost je výrobcem garantována 
na 33 praní. Pak se efekt snižuje. Praní 
je možné až na 60°C. 

Cena košilí je vyšší a odpovídá nabí-
zeným možnostem.

V Prostějově najdete košile značky 
Metzler Switzerland u fi rmy RV Fashion 
Style s.r.o., Ing. René Volek, Žeranovská 
8 (2.p. nad OP), tel. 773 592 104

Obchodní zastoupení Metzler pro 
Českou republiku zajišťuje fi rma Rijana 
Mode s.r.o., Jana Jarolímková, metzler-
czech@email.cz  -inzerce-

Co Vás může ještě překvapit u pánských košil?

RADNIČNÍ LISTY – 2009
termín vydání uzávěrka příspěvků uzávěrka inzerce

28. ledna 14. ledna 21. ledna

25. února 11. února 18. února

25. března 11. března 18. března

29. dubna 15. dubna 22. dubna

27. května 13. května 20. května

24. června 10. června 17. června

29. července 15. července 22. července

26. srpna 12. srpna 19. srpna

30. září 16. září 23. září

27. října 14. října 20. října

25. listopadu 11. listopadu 18. listopadu

30. prosince 16. prosince 23. prosince
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Sport

Na českém trhu se objevilo nové DVD, 
které se zabývá názorným výcvikem 
psů. Konkrétně zde najdete následující 
materiály:

- základní výcvik – povely sedni, lehni, 
vstaň, zůstaň, ke mně, chůze u nohy, vol-
no

- vývoj psa – novorozenecká, vtišťo-
vací a socializační fáze, dospívání, útěk, 
puberta a dospělost

- pes, smečkové zvíře – soužití v lidské 
smečce, vůdce smečky

- pes a hry – hra se štěňaty, vysvětlení 
jak, psí řeč, honění a stopování, ukončení 
her

- pes na vycházce – základní povin-
nosti majitele psa na veřejnosti, přeprava 
vašeho psa v hromadných dopravních 
prostředcích a v automobilu, odkazy na 
vydané zákony a vyhlášky.

Bližší informace o novém DVD nalez-
nete na www.dvd-vycvik-psa.cz 

Výukové DVD „Základní výcvik psů“

Akce plánované na leden
Německá konverzace pro veřej-

nost
Německá konverzace je určena 

pro širokou veřej-
nost a je zdarma. 
Přihlásit se může 
každý, kdo má chuť 
procvičit si němči-
nu aktivně při hře a 
v diskuzi s rodilou 
mluvčí. V současné 
době probíhá každé pondělí 17:30 
– 18:30 německá konverzace pro 
pokročilé a každou středu 17:00 
– 18:00 německá konverzace pro 
začátečníky. Německou konverzaci 
vede Franziska Handrick, účastnice 
Evropské dobrovolné služby. Začít 
je možné kdykoliv. 

DDR odpoledne v ICM
ICM Prostějov nabízí všem zájem-

cům možnost vyzkoušet si tanec na 
DDR (taneční podložky), a to kaž-
dou středu a čtvrtek již od 16:30 a 
od 18:00.

Výstava v Galerii pro duši
Od 6. ledna 2009 můžete každý 

všední den v otevírací době ICM nav-
štívit také naši Galerii pro duši, kde 
bude vystavovat své práce (technika 
– pastel) Markéta Svěráková, členka 

Výtvarného Kruhu, který vede Dr. 
Květoslava Snášelová.  

Den internetu pro seniory zdarma
Na 27. ledna 2009 připravilo ICM 

Prostějov Den inter-
netu a poradenství pro 
seniory zdarma (13:00 
– 16:00) jako dárek u 
příležitosti Dne památ-
ky obětí holocaustu a 
obětí proti lidskosti. 

Další novinky v ICM
Kampaň Evropa mladýma očima
Od 1. ledna do 30. června 2009 

bude Česká republika předsedat 
Radě Evropské unie a jedním z ofici-
álních témat českého předsednictví 
je oblast mládeže. Informační cen-
trum pro mládež Prostějov se proto 
také zapojilo do kampaně s názvem 
„Evropa mladýma očima“, kterou 
vyhlásilo MŠMT. Těšit se můžete na 
zajímavé besedy a další aktivity.

Více informací o našich službách 
a plánovaných aktivitách získáte 
na www.icmprostejov.cz, na telefo-
nu 582 302 553, na e-mailu icm@
cmg.prostejov.cz nebo nás můžete 
navštívit přímo v ICM Prostějov 
na adrese Komenského 17 (budo-
va Cyrilometodějského gymnázia), 
Prostějov.

Zpravodaj Informačního centra Zpravodaj Informačního centra 
pro mládež Prostějovpro mládež Prostějov

při Cyrilometodějském gymnáziupři Cyrilometodějském gymnáziu

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Značka zimní 
výbava  

Na silnicích II. a III. tříd ve 
správním obvodu Prostějov jsou 
tyto úseky silnic s povinnou zimní 
výbavou:

- silnice III/37354 v úseku od kři-
žovatky s III/37353 v Hrochově po 
křižovatku s III/37352 v Holubicích

- silnice III/37742 v úseku od kři-
žovatky s II/377 v Drahanech po kři-
žovatku s II/150 před Protivanovem

- silnice II/150 v úseku mezi obcí Stí-
nava a křižovatkou s III/37357 v Proti-
vanově Jaroslav Pavlíček odbor 

dopravy MěÚ v Prostějově

Získat něco k jídlu v naší zemi 
obvykle neznamená žádný větší pro-
blém, stačí pár korun v kapse a ote-
vřený obchod poblíž. Pokud ovšem 
nemáte tu smůlu, že musíte dodržo-
vat bezlepkovou dietu. 

V takovém případě už Vaše mož-
nosti zdaleka nejsou tak rozmanité, 
dalo by se dokonce říci, že si moc 
vybírat nemůžete. V podstatě zbý-
vá celoroční konsumace čerstvého 
ovoce a zeleniny, masa nebo shánění 
bezlepkových surovin a trávení dlou-
hých hodin třeba  pečením chleba.

Že dodržování bezlepkové diety je 
pro mnoho lidí otázkou bytí a nebytí, 
to v naší zemi dobře vědí různí podni-
katelé a obchodníci, kteří si nenecha-

jí ujít příležitost vyšroubovat ceny 
bezlepkového zboží do závratných 
výšek. A to není ještě žádná záruka, 
že ono zboží je skutečně bezlepkové. 

     Cílem Sdružení rodičů a přátel 
zdravotně postižených celiakií a Der-
matitis herpetiformis Duhring „Sed-
mikráska“ je zasadit se o snesitelnější 
život všech, kteří jsou nuceni dodržo-
vat bezlepkovou dietu. Informuje-
me nemocné, kterým byla sdělena 
diagnosa celiakie nebo Duhringova 
dermatitida o způsobech stravování, 
diagnostiky,o zdravotních důsledcích 
porušování diety.

Maminky takto nemocných dětí se 
setkávají 1x za 14 dní v zasedací míst-
nosti na Kostelecké č. 17 v době od 
15.00 do 18.00 hod. Poslední schůzka 
v tomto roce se koná v pátek 19. 12. 
V roce 2009 budou schůzky probíhat 
každý 2. a 4. pátek v měsíci, v lednu je 
to tedy 10. a 24. 

V prodejnách Zdravé výživy budou 
pozvánky a také informativní materi-
ály.

Maminky nově diagnostikovaných 
dětí, jste srdečně vítány v našich řa-
dách. 

Projekt Sdružení „Sedmikráska“ 
byl realizován za finanční spoluú-
časti Města Prostějova. Oceňujeme 
podporu, kterou věnuje Město Pro-
stějov našim postiženým 
dětem. 

SEDMIKRÁSKA
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Město Prostějov pořádá další ročník 
ankety o nejlepšího sportovce. Organizace 
této významné akce se jako již tradičně uja-
la komise pro mládež a tělovýchovu, která 
ceny nejlepším sportovcům předá slavnost-
ně v pátek 13. února na galavečeru v hotelu 
Tenis Club. Do ankety se můžete zapojit i 
Vy, čtenáři Radničních listů, a to v kategorii 
hvězda prostějovských médií. Odměnou 
vylosovanému čtenáři bude pěkná cena. 
Pro inspiraci Vám přinášíme nominace pro 
všechny kategorie, navrhnout však můžete 
dle vlastního uvážení i jiného regionální-
ho sportovce. Své tipy zasílejte mailem na 
adresu: jana.gaborova@prostejov.eu nebo 
odevzdejte na informační službě měst-
ského úřadu. Uzávěrka ankety je 6. února 
2009.

Nominace v jednotlivých 
kategoriích

Sportovec roku
Jana Horáková 
(cyklistika, SKC Prostějov)
2. na mistrovství světa ve fourcrossu (hor-

ská kola), 4. na mistrovství světa v bikrosu 
(BMX), 11. na letních olympijských hrách v 
bikrosu (BMX).

Libor Jiroušek 
(parašutismus, Dukla Prostějov)
1. na mistrovství světa v absolutním pořadí 

jednotlivců (individuální akrobacie + přes-
nost přistání), podíl na stříbru týmu ČR z 
mistrovství světa v pořadí družstev.

Radek Štěpánek 
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
27. ve světovém žebříčku mužů ATP Tour, 

postup do fi nále turnaje v San Jose, postupy 
do semifi nále turnajů v Sydney, Memphisu, 
Římě a Metách, podíl na postupu týmu ČR 
do čtvrtfi nále Davis Cupu.

Tomáš Berdych 
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
20. ve světovém žebříčku mužů ATP Tour, 

vítězství na turnaji v Tokiu, postup do fi nále 
turnaje v Bastadu, postupy do semifi nále tur-
najů v Miami a Bangkoku, podíl na postupu 
týmu ČR do čtvrtfi nále Davis Cupu, podíl na 
vítězství týmu Prostějova v extralize smíše-
ných družstev ČR.

Solange Soaresová 
(volejbal, VK Prostějov)
Brazilská kapitánka týmu prostějovských 

volejbalistek, který vyhrál Český pohár žen, 
obsadil 4. místo v extralize ČR a v probíhající 
nové sezoně ještě neprohrál soutěžní zápas.

Rashaan Ames 
(basketbal, BK Prostějov)
Americký kapitán týmu pro-

stějovských basketbalistů, jenž postoupil do 
fi nále Českého poháru mužů, obsadil 3. místo 
v Mattoni NBL a reprezentoval v evropském 
Poháru Challenge.

Tým roku
Boxeři BC DTJ Prostějov
Po 43 letech vybojovali mistrovský titul v 

nejvyšší soutěži ČR – extralize, mezi českou 
elitou vedou i v probíhajícím ročníku a navíc 
reprezentují v mezinárodní Interlize.

Basketbalisté BK Prostějov
Postoupili do fi nále Českého poháru 

mužů, skončili 3. v Mattoni NBL a startovali 
v evropském Poháru Challenge (vyřazeni v 
předkole).

Volejbalistky VK Prostějov
Dosáhly historického úspěchu vítězstvím 

v Českém poháru žen, skončily 4. v extralize 
ČR a v probíhající sezoně ještě neprohrály ani 
jedno soutěžní utkání včetně evropské Ligy 
mistryň.

Tenisté TK Agrofert Prostějov
Suverénně obhájili titul v nejvyšší národní 

soutěži – extralize smíšených družstev ČR.

Parašutisté Dukly Prostějov
V České republice nemají konkurenci, 

navíc skončili 3. na mistrovství světa v kombi-
naci družstev (akrobacie + přesnost přistání) 
a opakovaně se prosazovali na stupně vítězů 
ve Světovém poháru.

Raft aři William&Delvin Prostějov
Vedle dominance v rámci ČR dokázali 

získat celkem jedenáct medailí na mistrovství 
Evropy včetně jedné zlaté a vyhrát Světový 
pohár v mužské i ženské kategorii.

Korfb alisté SK RG Prostějov
Skončili 5. v nejvyšší soutěži ČR – extra-

lize družstev, kde aktuálně drží 4. místo v 
probíhajícím ročníku, ve dvou mezistátních 
zápasech s Polskem jednou vyhráli a jednou 
remizovali.

Lukostřelci LK TJ OP Prostějov
Obsadili 3. místo v 1. lize oddílových 

družstev ČR mužů a 4. příčku na mistrovství 
republiky v mužských týmech.

Futsalisté FC Relax Prostějov
Vítězstvím v krajské lize mužů postoupili 

do fi nálového turnaje o mistra ČR, kterým se 
díky celkovému triumfu také stali.

Talent roku
Petra Kvitová 
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
44. ve světovém žebříčku žen WTA Tour, 

postup do čtvrtfi nále turnajů v Budapešti a 
Curychu, postup do osmifi nále grandslamo-

vého turnaje v Paříži, podíl na vítězství týmů 
Prostějova v extralize smíšených družstev ČR 
dospělých i dorostu.

Jakub Klaudy 
(nohejbal, TJ Sokol I Prostějov)
1. na mistrovství světa juniorů v trojicích, 

1. na mistrovství republiky juniorů v jednot-
livcích, podíl na vítězství týmu Prostějova v 
juniorské extralize družstev ČR.

František Hajduk 
(lukostřelba, LK TJ OP Prostějov)
18. na halovém mistrovství Evropy kadetů, 

46. na venkovním mistrovství světa kadetů, 1. 
na venkovních mistrovstvích republiky kade-
tů i dospělých, podíl na 2. místě Prostějova v 
MČR družstev kadetů, podíl na 3. místě Pros-
tějova v 1. lize smíšených družstev ČR mužů.

Jakub Nezdoba 
(plavání, TJ Pozemstav Prostějov)
1., 2. a 3. na zimním mistrovství republiky 

dorostenců, třikrát 1. na letním mistrovství 
republiky dorostenců.

Kamil Slezáček 
(zápas, TJ Sokol Čechovice)
1. na mistrovství republiky juniorů, 3. na 

mistrovství republiky kadetů, celkem pět 
medailí včetně dvou zlatých v seriálu turnajů 
Evropského poháru.

Adam Hurta (atletika, AC Prostějov)
2. na zimním mistrovství republiky juni-

orů (800 metrů), 2. na letním mistrovství 
republiky juniorů (400 metrů překážek), 
dvakrát 1. v závodě Evropského poháru 
juniorů, 2. v mezistátním utkání juniorů 
ČR – Maďarsko.

Jan Lipový 
(basketbal, BK BCM Prostějov)
Opora reprezentačního týmu ČR kadetů 

U16, který na mistrovství Evropy dosáhl zis-
kem stříbra historického úspěchu, podíl na 
2. místě družstva Prostějova v české extralize 
juniorů U18.

Mládežnický tým roku

Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
Zvítězili v nejvyšší soutěži ČR – extralize 

juniorských družstev.

Basketbalisté BK BCM Prostějov
Skončili 2. v nejvyšší soutěži ČR – extralize 

juniorů U18.

Hokejisté HK Jestřábi Prostějov
Průběžně vedou jednu z moravských sku-

pin Ligy žáků 9. tříd.

Raft aři William&Delvin Prostějov
Získali zlato a stříbro na mistrovství Evro-

py juniorů, vybojovali jeden titul na mistrov-
ství republiky juniorů.

Tenisté TK Agrofert Prostějov
Zvítězili v extraligách smíšených družstev 

ČR všech mládežnických kategorií (dorost, 
starší žactvo, mladší žactvo).

Cyklisté SKC Prostějov
Vyhráli časovku družstev na dráhovém 

mistrovství republiky kadetů, skončili 2. ve 
sprintu družstev na dráhovém mistrovství 
republiky kadetů a 2. v časovce družstev na 
silničním mistrovství republiky kadetů.

Sportovní čin roku
Podíl na organizaci mistrovství světa v 

orientačním běhu – cenu převezme Dušan 
Vystavěl.

Volejbalová Champions League žen v Pro-
stějově – cenu převezme Petr Chytil.

Uspořádání Final Four české extraligy v 
korfb alu – cenu převezme Jan Mynařík.

Síň slávy prostějovského sportu
Karel Menyház (box)
Stanislav Bábek (lední hokej)
Josef Pavlata (parašutismus)

Sportovní hvězda prostějovských médií
Vítěz vzejde z hlasování čtenářů Radnič-

ních listů, Týdeníku Prostějovska, Prostějov-
ského večerníku a Prostějovského deníku 
během ledna a února 2009.

Hlasovat můžete až do 6. února 2009. 
Anketní lístky odevzdejte v informačním 
středisku prostějovské radnice.

Anketní lístek:

Jméno a příjmení 
navrhovaného sportovce:

Sportovní disciplína:

Jméno, příjmení a kontakt 
na navrhovatele (telefon):

Sportovec města Prostějova 2008Sportovec města Prostějova 2008

Kaleidoskop 
informací Sport
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SPORTCENTRUM, OLYMPIJSKÁ ULICE

ROZLOSOVÁNÍ CHAMPIONS LEAGUE

DOMÁCÍ ZÁPASY:
20.1.2009 18:00 hod. VK PROSTĚJOV / ESP-CAV MURCIA 2005

ZÁKLADNÍ ČÁST:

LEDEN
10.01. 17:00 Prostějov - Olymp
31.01. 17:00 Prostějov - Frýdek - Místek

Pozvánka na volejbalPozvánka na volejbal
9. 1. 2009 BK Prostějov – Geofin Nový Jíčín, od 17:30

Nový trenér BK Prostějov
Do Prostějova přišel před začátkem sezóny srbský kouč 

Ivica Mavrenski, který měl po nevydařené loňské sezóně 
znovu dostat hanácké Orly na stříbrnou pozici v Mattoni 
NBL. Bohužel po úvodních čtyřech vítězstvích přišla 
série porážek, a to jak na venkovních palubovkách, tak i 
na domácí palubovce. Navíc tým většinu utkání neprohrál 
rozdílem několika bodů, ale rozdílem, který neodpovídá 
ambicím našeho celku. Po porážce v Ostravě se tak vedení 
rozhodlo jednat a z trenérského postu odvolalo dvojici 
Mavrenski-Marko. Na jejich místo byl jmenován dosavadní šéftrenér prostějovské 
mládeže Peter Bálint. 

Ing. Peter Bálint je s Prostějovským celkem ve spojení už od jeho novodobé 
historie. Před šesti lety (sezóna2003/2004) vedl tým BK Prostějov v tehdy druhé 
lize s cílem postoupit do Mattoni NBL. Tento úkol se nakonec podařil a Prostějov 
postoupil do Mattoni NBL. Peter Bálint se ale pak přesunul k trénování mládeže 
a stal se šéftrenérem prostějovské mládeže a navíc reprezentačním trenérem kate-
gorie U16 se kterou dosáhnul historického úspěchu na ME v Itálii, kde vybojovali 
stříbrné medaile. Za zmínku také stojí druhé místo na mistrovství České repub-
liky v Pardubicích s prostějovským týmem BK BCM Prostějov-kategorie U18. Po 
odvolání trenérské dvojice Mavrenski-Marko ukončí Bálint své trenérské aktivity 
u mládeže a plně se bude soustředit na trénování prostějovského A-týmu.  

              Zdroj: www.bkprostejov.cz    

Pozvánka na basketbalPozvánka na basketbal

11. 1. 2009 HK Jestřábi Prostějov – HC Bobři Valašské Meziříčí od 17:00,

Zimní stadion Prostějov

Zdroj: www.hkjestrabipv.cz 

Pozvánka na hokejPozvánka na hokej

Skvělou sezonu má za sebou prostě-
jovský raft ařský tým WD. V raft ingu se 
závodí na čtyřmístných i šestimístných 
člunech v kategoriích muži, ženy, junioři 
a veteráni. A hned na úvod lze konsta-
tovat, že všechny tituly Mistrů ČR v R4 
zůstaly právě ve sbírce prostějovských 
vodáků. U mužů se o to zasloužila posád-
ka Šťastný,Pinkava,Havlíček a Daněk 
(navíc naše další posádky obsadily 2.,6. 
a 8.místo), u žen dominovaly Kratochví-
lová, Procházková,Herzánová a Slováko-
vá, junioři byli stejně úspěšní v sestavě 
Rolenc,Kučera,Bříza a Kubát a veterá-
nům vévodili Vrba,Herzán,Křivánek 
a Netopil. Za zmínku stojí i třetí místo 
naší druhé ženské posádky a druhé mís-
to veteránů. Takže na stupních vítězů se 
jen sporadicky objevovali raft aři jiných 
klubů. V letošním roce se uskutečnilo i 
Mistrovství Evropy v Rakousku, kde naše 
posádky získaly 1. titul, 5.druhých míst 
a 4.třetí místa . Na podzim pak měli ME 
veteráni a junioři – opět zisk nejvyšších 
met – veteráni nenašli konkurenci a juni-
oři si odvezli jedno první a jedno druhé 
pořadí.

U posádek R6, které měli svůj mistrov-
ský závod na obávaných Čertových prou-
dech pod Lipenskou přehradou se situace 
z menších lodí opakovala – u mužů 1.,2, 
4. a 5. Místo. Ženy pak za svou odvahu 
pustit se na jednu z nejtěžších tratí, na 
jakých se ve světě závodí, byly odměně-
ny také zlatými medailemi. Závěr sezo-

ny pak ještě přinesl vítězství v Indii na 
Kashmir Cupu u žen i mužů a poslední 
titul v maratonu na Vltavě putoval také 
do Prostějova.

Jediné, co se mužům nepovedlo byl 
postup na MS  R6 v příštím roce ( nevy-
šlo to o jedinou setinu vteřiny ). Zato ženy 
dominovaly a podívají se ne tento vrchol-

ný závod po 8 letech.Ale na ME pojednou 
hned 3 lodě WD Prostějov. Členové klubu 
nezapomínají, že bez podpory sponzorů a 
města Prostějova by tak náročnou sezonu 
nezvládli a jsou jim za to vděční. Nezbývá, 
než si jen v koutku duše přát, aby i sezona 
2009 byla ve znamení klubu WD Prostě-
jov. 

Raftaři WD ovládli letošní sezonu

Kaleidoskop 
informací Sport
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Dívky z kroužku Sportovní gymnastiky SPORTCENTRUM DDM Prostějov 
se zúčastnily „Perníkových závodů“ ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejlépe 
své sestavy převedly a získaly 1. místo ve své kategorii Veronika Gregov-
ská (1994) a Sára Gregovská (2001). Natálie Burešová, Bedřiška Ponížilová, 
Františka Ponížilová a Nikola Bílá také svým cvičením zaujaly, ale zatím jim 
chybí závodní zkušenosti. Dívky z kroužku cvičí pro radost, proto výsledky 
potěšily nejen je, ale i trenérky Steuerovou a Kletenskou. -kle-

Od 1. ledna příštího roku dojde v 
souvislosti s vlivem inflace, zvýšením 
cen energií a s nárůstem nákladů na 
odstraňování poruch na infrastruktuře, 
ke zvýšení ceny vodného a stočného. 

Zatímco letos většina obyvatel 

Prostějovska zaplatí za 1 m3 vodného a 
stočného 55,07 Kč, tak od nového roku 
to bude 59,20 Kč (s DPH) za 1 m3.

Průměrná čtyřčlenná rodina tedy příští 
rok zaplatí za vodu o 39,70 Kč měsíčně 
více.

Cena vodného a stočného 
pro rok 2009 v Prostějově

Varování před podvodníky

Kaleidoskop 
informací Sport

Cena vody platná od 1. 1. 2009: (údaje v Kč/m3)

Okres Prostějov 2008 bez DPH 2009 bez DPH 2009 včetně DPH
vodné 27,69 29,77 32,45
stočné 22,83 24,54 26,75
vodné + stočné 50,52 54,31 59,20

Často se objevují přípa-
dy falešných pracovní-
ků energetiky, plynařů 
či odečítačů vodoměrů, 
kteří se vydávají za 
pracovníky těchto spo-
lečností. Klasický scé-
nář vypadá například 
takto: Do bytu stařenky 
se podvodnice dostaly 
pod záminkou vráce-
ní přeplatku za vodu. 
Důchodkyně je důvěři-
vě pustila do bytu, kde 
ji jedna z žen zabavila 
a druhá využila pří-
ležitosti, aby osmde-
sátileté paní sebrala 
úspory v hotovosti, 
vkladní knížku a osobní 
dokumenty. Za trestný 
čin krádeže podvod-
níkům hrozí až tříleté 
vězení.

Tyto případy vedou vodohospodá-
ře k důraznému varování před 

podvodníky: MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ již několik let neprovádí 
přímé inkasování v terénu. Veškeré 
platby probíhají přes SIPO, převo-
dem z účtu nebo na pokladně v sídle 
společnosti. „Důležité ale je, že naši 
pracovníci se na požádání vždy pro-
kážou služebním průkazem s foto-
grafií,“ upozornil obchodně finanč-
ní ředitel společnosti Petr Tejchman. 
A dodává, že v případě pochybností 
si lidé mohou vždy ověřit totožnost 
pracovníka MOVO na telefonním 
čísle bezplatné zákaznické linky 800 
100 063.

„Není vždy nutné pustit pracov-
níka, který eviduje stav na hlavním 
vodoměru, přímo do bytu,“ uvedl 
Jiří Dubanský, vedoucí Odděle-
ní odečty Olomouc společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
V panelových nebo činžovních 
bytech provádí odečty bytových 
vodoměrů vlastník objektu nebo 
správce domu. Pracovník MOVO 
zapisuje pouze hlavní fakturační 
vodoměr. V rodinných domech 
je povinností odběratelů umožnit 
přístup pouze k vodoměru, který 
je umístěn většinou v přízemních 
nebo sklepních prostorách. Pan Jiří 
Dubanský ještě dodává: „Snahou 
společnosti MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ je, aby její odečítači byli 
při výkonu odečtů výrazně ozna-
čeni logem společnosti a hlavně 
opakovaně navštěvovali lokality, 
kde jsou již známí, aby se tak pře-
dešlo podobným případům.“

Helena Koutná
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Po Vánocích se v mnoha 
domácnostech řeší problém, 
co s nechtěnými dárky. Něk-
teré věci obdarovaného nepo-
těší, jiné se mohou sejít pod 
stromečkem ve více kusech. I to si uvědo-
mují někteří obchodníci a umožňují svým 
zákazníkům dárky vrátit zpět do obchodu.   

SOS – Sdružení obrany spotřebitelů pro-
vedlo průzkum, který byl zaměřen na vracení 
vánočních dárků, tedy zboží, které nesplnilo 
svůj účel. Osloveno bylo 34 různých obcho-
dů. Vybráni byli prodejci spotřebního zboží, 
potravin a drogistického zboží. Z jejich odpo-
vědí vyplynulo, že některé nechtěné vánoční 
dárky vracet lze a to i během celého roku, kdy 
se takto snaží fi rmy vyjít spotřebitelům vstříc. 
Bohužel některé fi rmy nám své odpovědi 
nezaslaly.       

Protože prodávající jednají nad rámec 
svých povinností, mohou si pro vracení či 
výměnu nepovedených vánočních dárků sta-
novit vlastní podmínky, což také vyplynulo 
z průzkumu. Někdy je to třeba přítomnost 
originálního obalu, nebo krabice, nejčastěji 
to ale bývá lhůta, do kdy jsou obchodníci k 
tomuto vstřícnému kroku ochotni. Někte-
ré obchody umožňují vrátit věci do 14 dnů 
bez udání důvodů, jinde je k tomu stanoven 
měsíc, nebo 3 měsíce. Vždy se ale spotřebite-
lé musejí prokázat dokladem o zakoupeném 
zboží. Zákazníci by se proto měli při svých 
nákupech v těchto dnech informovat přímo v 
prodejně, zda a za jakých podmínek přijímají 
dárky zpět.    

„Situace je jiná u internetových obcho-
dů, kde ze zákona lze zboží vrátit do 14 dnů 
od jeho obdržení a to i bez udání důvodů, 
upozorňuje Jan Mišurec z tiskového oddě-
lení SOS. Internetoví a obvykle ani ostatní 
obchodníci ale nepřijímají zpět DVD, CD, 
počítačové hry a podobné dárky, u nichž byl 

porušen originální obal. V 
mnoha obchodech nelze také 
vrátit kosmetiku, potraviny, 
knihy, spodní prádlo, nebo 
poškozené zboží i to odhalil 

průzkum,“ dodává Mišurec.   
Spotřebitelé, kteří nakupují v zahraničí, by 

si měli v každém případě zjistit záruční pod-
mínky dané země, zejména, zda-li existuje 
lhůta na odstoupení od smlouvy a jaké jsou 
záruční podmínky a zda-li lze uplatnit rekla-
maci i v České republice, v případě, že zde má 
prodejce pobočku či výrobce servis.

„Pouze několik málo výrobců přes svá 
servisní střediska poskytuje záruku ve všech 
zemích světa, lepší situace je při nákupu v 
rámci EU, kdy může prodejce poskytovat 
„eurozáruku“. Spotřebitelé by si nyní při kou-
pi zboží v zahraničí a to jak v kamenných 
obchodech, tak na internetu, měli zjistit, zda 
je možné nepovedené vánoční dárky vymě-
nit či vrátit a jaké jsou k tomu lhůty,“ upozor-
ňuje právník SOS Jiří Žůrek.

Při nákupu přes internet v rámci Evropské 
unie, tuto problematiku upravuje speciální 
směrnice. V ní je například stanoveno, že 
spotřebiteli musí být dána minimální lhůta 
sedmi pracovních dnů, kdy od převzetí věci 
smí zákazník odstoupit od smlouvy. V České 
republice je lhůta 14 kalendářních dnů. 

I tak se ale mohou vyskytnout problémy, 
se kterými si spotřebitelé nebudou vědět 
rady. Poradit se mohou v  Evropském spo-
třebitelském centru, případně mohou kon-
taktovat některou z osobních poraden SOS, 
jejich seznam je na http://www.spotrebite-
le.info a využít mohou i on-line poradny 
tamtéž, případně poradenské linky na čísle  
900 08 08 08, která je zpoplatněna 8 koru-
nami za minutu. 

Co s dárky, které nechceme?
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 NABÍDKA JARNÍCH AKTIVIT

Centrum podpory cizinců se sídlem v 
Domě služeb v Prostějově – Vrahovicích 
nabízí pro cizince i širokou veřejnost násle-
dující aktivity:

KURZ ZÁKLADŮ ČESKÉHO 
JAZYKA PRO CIZINCE

CZECH LANGUAGE COURSE (EVEN 
FOR ABSOLUTE BEGINNERS)

Délka trvání: 02/2009 – 06/2009
Intenzita: 2 x týdně 2 vyučovací hodiny, 

úterý a čtvrtek 15:00 – 16:45  
Příspěvek účastníka: 2 000 Kč
Maximální počet účastníků: 8 osob
Podmínky: aktivní přístup ke studiu, nut-

ná domácí příprava
Vhodné i pro úplné začátečníky!

KURZ ČESKÉ GRAMATIKY PRO 
CIZINCE II. 

Délka trvání: 02/2009 – 06/2009
Intenzita: 1x týdně 3 vyučovací hodiny, 

úterý 17:00 – 19:30 hod.

Příspěvek účastníka: 1 200 Kč
Maximální počet účastníků: 12 osob
Podmínky: minimálně pasivní znalost češ-

tiny, kurz navazuje na kurz české gramatiky 
pro cizince I.

KONVERZACE V ČESKÉM 
JAZYCE PRO CIZINCE II.

Délka trvání: 02/2008 – 06/2009
Intenzita: 1x týdně 3 vyučovací hodiny, 

čtvrtek 17:00 – 19:30 hod.
Příspěvek účastníka: 1 200 Kč
Maximální počet účastníků: 12 osob
Podmínky: minimálně pasivní znalost češtiny

KURZ ANGLIČTINY NEJEN PRO 
CIZINCE (ZAČÁTEČNÍCI) II.

Délka trvání: 02/2009 – 06/2009
Intenzita: 1x týdně 2 vyučovací hodiny, 

středa 17:00 – 19: 00
Příspěvek účastníka: 1 200 Kč
Maximální počet účastníků: 12 osob

KURZY OBSLUHY PC
pořádáme ad hoc dle zájmu veřejnosti

Závazné přihlášky do kurzů přijímáme od 5. 
ledna do naplnění kapacity, a to osobně v Cen-
tru podpory cizinců (Dům služeb, Vrahovická 
83, Prostějov) každé úterý, středu a čtvrtek od 
9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. 

Kromě vzdělávacích kurzů 
celoročně nabízíme:

Odborné sociální a pracovní poradenství a 
asistenci na úřady pro cizince

poradna 4 x týdně, asistence dle potřeby a 
domluvy, obojí zdarma

Možnost využití počítače (včetně internetu)
v případě potřeby s asistencí pracovníka 

Centra, zdarma

Volnočasové aktivity pro 
cizince i širokou veřejnost 
(výlety, přednášky, prezentace, rukodělné 

činnosti…), nepravidelně.

Nedělní křesťanská shromáždění 
Apoštolské církve 

 9:30 - 11:30 (mimo poslední neděli v 

měsíci). Zveme všechny zájemce. (www.apo-
stolskacirkev.cz)

Podrobnější informace o činnosti Cen-
tra podpory cizinců Vám podá Mgr. Jana 
Rozehnalová na tel. čísle 776 347 021 nebo 
mailem: cpc@zebrik-os.cz, základní infor-
mace také naleznete na stránkách www.
zebrik-os.cz.

KDE NÁS NAJDETE?
V Domě služeb (pošta) na Vrahovické uli-

ci č. 83, Prostějov - Vrahovice. 
Od vlakového nádraží směrem doprava 

kolem prodejny Albert, znovu doprava přes 
železniční přejezd, pak cca 300 metrů rovně 
po Vrahovické ulici, Dům služeb je po levé 
straně.

PROJEKT CENTRA PODPORY CIZIN-
CŮ PODPORUJÍ MIMO JINÉ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, MĚSTSKÝ 
ÚŘAD PROSTĚJOV,    MPSV,  ÚŘAD PRÁ-
CE PROSTĚJOV,   LACHMAN INTERIER 
DESIGN, PROSTĚJOV

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНОСТРАНЦЕВ
FOREIGNERS SUPPORT CENTER

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ  ІНОЗЕМЦІВ
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