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L e t o š n í 

školní rok 

je v těchto 

dnech už 

m i nu l o s t í , 

dětem začí-

nají dlouho 

o č e k áv a n é 

prázdniny, 

d o s p ě l ý m 

doba dovo-

lených, ale možná i starostí, jak své 

potomky smysluplně po dva měsíce 

zaměstnat, jaký program jim připra-

vit. Období prázdnin znamená totiž 

také zvýšené nároky na opatrnost 

nás všech. Rodičů, prarodičů, ři-

dičů, cyklistů i chodců. Ulice jsou 

najednou od rána do noci plné 

rozdováděných dětí a rozdováděné 

mládeže, koneckonců často i vese-

lejších turistů. 

Mějme toto všichni na paměti, 

buďme v hustém provozu tolerant-

nější a ještě opatrnější než kdykoli 

jindy. Není to jednoduché, ale po-

kusme se udělat vše pro to, aby se 

nejkrásnější měsíce roku, kterými 

letní prázdniny bezesporu jsou, 

nezměnily v čas plný smutku nad 

zraněním nebo dokonce ztrátou 

svého blízkého při autonehodě či 

při neopatrných hrátkách na kou-

palištích.

Nezapomínejme ani na to, že 

doba dovolených je ideální příleži-

tostí pro nezvané návštěvníky v na-

šich příbytcích. Všímejme si svého 

okolí, nebuďme lhostejní, máme-li 

podezření, že v bytě u sousedů, kteří 

mají být třeba u moře, se někdo ob-

jevil , přivolejme policii. Obecně se 

však snažme zabezpečit své domovy 

tak, abychom je po návratu našli ne-

tknuté cizími poberty. 

Město může být jen natolik bez-

pečné, nakolik bezpečně se chovají 

jeho občané.

Přeji Vám všem příjemné prázd-

niny a samé pozitivní zážitky z le-

tošního léta.

  Ing. Jan Tesař,

            starosta města

                   Prostějova
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Rada města Prostějova na své schůzi 
6. 5. 2008 mimo jiné projednala:

Informace o průběhu komunitního 

plánování sociálních služeb

Rada vzala na vědomí materiál o prů-

běhu komunitního plánování sociálních 

služeb ve městě Prostějově a schválila 

Statut a Jednací řád Řídící skupiny ko-

munitního plánování sociálních služeb 

ve městě Prostějově dle předloženého 

návrhu s doplněním v diskusi (více na 

str. 7)

Veřejná fi nanční podpora:

Rada schválila poskytnutí veřejné fi -

nanční podpory z prostředků Komise pro 

mládež a tělovýchovu:

20.000,-- Kč SK Volejbalu Čunín na 

činnost klubu,

15.000,-- Kč SK Osadě Podskalí Křenův-

ky na celoroční činnost klubu,

40.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklis-

tů Prostějov na činnost klubu,

20.000,-- Kč Klubu orientačního běhu 

Železárny Prostějov na činnost oddílu, 

15.000,-- Kč Fotbalovému klubu DUK-

LA Prostějov na fotbalový turnaj „Berze-

vitzi Tour 2008“,

9.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Pros-

tějov na „FLY FEST 2008“,

30.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, 

Prostějov na výměnu a doplnění materiálu 

cvičné horolezecké stěny,

40.000,-- Kč Jezdeckému oddílu města 

Prostějova na celoroční činnost,

15.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL 

II Prostějov na zajištění turnajů v házené,

5.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostě-

jov oddílu šachů, na činnost oddílu,

40.000,-- Kč FbC Playmakersu Prostějov na 

rozvoj florbalu v Prostějově na kvalitní úrovni,

20.000,-- Kč Fakultě tělesné kultury UP 

Olomouc na seminář „Sport a věda“,

50.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 

Prostějov na činnost klubu,

36.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě 

Haná Prostějov, oddíl kopané na založení 

mládežnického družstva,

25.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP 

Prostějov, oddílu kánoistiky na „Vodácký 

trojboj Hloučela“ v částce 

10.000,-- Kč, na „Veřejné sjezdy Hlouče-

la“ v částce 10.000,-- Kč, oddílu lukostřelby 

na zabezpečení účasti Františka Hajduka 

na ME v Itálii v lukostřelbě v částce 5.000,- 

Kč,

40.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I 

Prostějov na činnost tenisového klubu,

22.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klubu 

109 Prostějov na vrcholné závody v raft in-

gu - O pohár starosty města Prostějova.

Rada schválila poskytnutí veřejné 

fi nanční podpory v oblasti výchovy a 

vzdělávání:

15.000,-- Kč Českobratrské církvi 

evangelické na Sjezd (nejen) evangelické 

mládeže v Prostějově,

Rada schválila poskytnutí veřejné fi -

nanční podpory z prostředků Komise pro 

výchovu a vzdělávání:

15.000,-- Kč Hanáckému klubu plastiko-

vých modelářů při AMK Minerva Prostě-

jov na soutěž „Prostějovská-72“,

5.000,-- Kč Střední zdravotnické škole 

Prostějov na pronájem tělocvičny pro vol-

nočasové aktivity.

Rada schválila poskytnutí veřejné 

fi nanční podpory z prostředků Kulturní 

komise:

8.500,-- Kč Moravské Veselce na dechov-

kový recitál „Dechovka byla, je a bude“.

Středisko mládeže kopané 
– Sportovní areál 

E. Valenty

Rada schválila podání žádosti o 

podporu na realizaci střediska mládeže 

kopané z Regionálního operačního pro-

gramu (více na str. 12)

Provoz dětského 
dopravního hřiště

Rada uložila Ing. Miroslavu Naklá-

dalovi, vedoucímu odboru dopravy, 

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu 

odboru školství a kultury a Ing. Mi-

roslavu Greplovi, vedoucímu odboru 

správy majetku města,

zajistit svěření provozu dětského 

dopravního hřiště Sportcentru – domu 

dětí a mládeže.

Veřejná fi nanční podpora:

Rada schválila poskytnutí veřejné 

fi nanční podpory z prostředků Komise 

sociální a zdravotní:

5.000,-- Kč Společnosti pro podporu 

lidí s mentálním postižením v České 

republice, o. s., Prostějov na poznávací a 

naučný zájezd a společenské odpoledne 

pořádané SPMP Brno,

8.000,-- Kč Kiwanis clubu Prostějov 

na májový výstup na Kosíř pro posti-

žené děti a opuštěné děti z dětských 

domovů,

8.000,-- Kč Kiwanis clubu Prostějov 

na divadelní představení pro postižené 

děti z dětských domovů,

10.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě 

OP Prostějov na V. ročník Prostějov-

ského poháru vozíčkářů ve stolním 

tenise,

50.000,-- Kč Charitě Prostějov na 

Denní stacionář pro psychicky nemoc-

né.

Rada schválila poskytnutí veřejné 

fi nanční podpory prostředků za provoz 

výherních hracích přístrojů:

10.000,-- Kč Levicovému klubu žen 

na léčebné procedury,

50.000,-- Kč PARAKLUBU DUKLA 

na mládežnickou činnost,

30 000,-- Kč Občanskému sdružení 

ADRA na činnost dobrovolnického 

centra ADRA Prostějov,

25.000,-- Kč Českému občanskému klu-

bu cyklistů na podporu činnosti oddílu,

20 000,- Kč TJ Sokol I Prostějov na 

turnaje v nohejbale,

4 500,- Kč SDH Domamyslice na po-

můcky pro mládež,

25 000,- Kč FC – Žešov, oddíl malé 

kopané, na nákup sekačky,

12 000,- Kč Občanskému sdružení 

KOKTEJL na využití volného času dětí 

s prvky vzdělávání,

50.000,-- Kč Občanskému sdružení 

Kdo sportuje, nezlobí, na cestovné, 

stravné, školné, ubytování,

15 000,- Kč Kinematografu bratří Ča-

díků na realizaci projektu Filmové léto 

2008 v Prostějově.

Rada města Prostějova na své schůzi 3. 6. 2008 mimo jiné projednala:

Měření rychlosti pro veřejnost 
– preventivní akce

se uskuteční dne 19. července 2008 (sobota) v době od 9:00 do 12:00 na komunikaci 

severní – obslužná. Směr měření od kruhového objezdu ul. J. Lady k ulici Hacarova. 

Každý řidič obdrží informační letáček s naměřenou hodnotou, přehledem bodového 

systému a účasti na měření. Každý účastník bude mít možnost porovnat údaj na svém 

ukazateli rychlosti s rychlostí naměřenou mobilním radarem městské policie. Toleran-

ce u ukazatelů rychlosti vozidel je + 4 km/h, u radaru +/- 3 km/h.              -jg-

Rada k dani z nemovitosti
Rada města Prostějova zatím  n e o d s o u h l a s i l a   navýšení daně z nemovitosti 

v maximální výši a rozhodla pokračovat v jednání o případném navýšení této daně. 

„Necháváme si zpracovat analýzy, které nám pomohou rozhodnout, zda je nutné daň z 

nemovitosti navýšit či nikoli. Na jedné straně nechceme zbytečně občany fi nančně za-

těžovat, na druhé straně je třeba si uvědomit, že na rozdíl od všech ostatních poplatků 

se daň z nemovitosti v našem městě nezvyšovala už deset let, což je v rámci celé České 

republiky naprosto ojedinělé,“ uvedl místostarosta Miroslav Pišťák. V této záležitosti 

zatím rada nepřijala žádné usnesení.
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Letos na přelomu čer-
vence a srpna se v 
Prostějově uskuteční 
už sedmý ročník Mezi-
národního sochařského 
sympozia Hany Wich-
terlové. Za dobu svého 
konání se na této akci 
vystřídaly téměř čtyři 
desítky autorů z takřka 
všech koutů světa. 

Město  Prostějov pro ně mnohdy  

reprezentuje celou Českou republiku a 

prostějovští občané  českou mentalitu.

 A to je pro nás, pořadatele velká výzva a 

zároveň nemalý 

závazek. Je na 

nás, abychom 

z a h r an i č n í m 

umělcům naše 

město předsta-

vili v co nejlep-

ším světle a aby 

návštěva Prostějova pro ně znamenala ne-

zapomenutelný a hlavně pozitivní zážitek. 

Podle ohlasů sochařů, kteří sympozium 

Hany Wichterlové už v minulých letech 

navštívili, se nám tento cíl dosud dařilo 

plnit, věřím, že tomu tak bude i v ročníku 

letošním.

Sedmé sympozium má i jakousi symbo-

lickou spojnici s ročníkem prvním. Tehdy 

totiž bylo pro tvorbu skulptur použito lip 

ze zahrady Národního domu, které se po 

skončení akce právě do Národního domu 

vrátily. Tentokrát umělci přetvoří do podo-

by sochařských artefaktů některé kmeny z 

Kolářových sadů, v nichž probíhá regene-

race zeleně. Řada stromů z nejstaršího pro-

stějovského parku tak bude dál sloužit pro 

potěchu oka obyvatel i návštěvníků města 

Prostějova.

A kdo že k nám 

letos přijede?

O účast na 

VII. ročníku mezinárodního 

sochařského sympozia Hany Wichterlové 

v Prostějově letos projevili zájem sochaři 

z různých zemí světa (Argentiny, Belgie, 

Běloruska, Bulharska, České republiky, 

Dánska,  Egypta, Francie, Itálie, Japonska, 

Kanady, Republiky Makedonie, Mongol-

ska, Německa, Nového Zélandu, Polska, 

Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, 

Srbska, Španělska, Turecka, Ukrajiny a 

USA). Umělečtí komisaři sympozia tak 

měli i v tomto roce těžkou práci - vybrat  

šest sochařů, kteří se sympozia nakonec 

zúčastní. Prostějov tak přivítá v sobotu 19. 

července ve Smetanových sadech následu-

jící sochaře-umělce: 

ROBERTA BUČKA z České republiky, 

STEFANA CURELARU-LOUCHE z Ru-

munska, FRANCU FRITTELLI z Itálie, 

YILDIZ GÜNER-TURHAN z Turecka, 

ALI JABBARA z Dánska a SAŠO SAZ-

DOVSKIEHO  z Makedonie.

Sympozium už posedmé

Je na nás, abychom zahraničním umělcům naše 
město představili v co nejlepším světle.

 Ing. Pavel Drmola, místostarosta  
                   města a ředitel sochařského sympozia 

‘

‚

Infobus na sochařském sympoziu 

Od nás pak bude InfoBUS pokračovat ve své jízdě do následujících měst:

1. Přerov Přerovské hody 9. - 10.8. 2008

2. Šumperk Mezinárodní folklórní festival 15. - 16.8. 2008

3. Olomouc Flora Olomouc 22. - 23.8. 2008

4. Loučná nad Desnou Dřevosochání 30.8. 2008

5. Staré Město Po stopách Josefa II. 7.9. 2008

6. Šternberk Ecce Homo 13. - 14.9. 2008

7. Hranice Kulturní léto 20. - 21.9. 2008  

Celou akci podporuje Olomoucký kraj ve spolupráci se sdružením cestovního ruchu Střední Mo-

ravy a Jeseníky. Jeho cílem je na vysoké úrovni propagovat turistické možnosti na Střední Moravě a v 

Jeseníkách a přilákat co nejvíce tuzemských turistů. V letošním roce hodlá toto pojízdné informační 

centrum navštívit dvakrát více lokalit než v roce minulém.

Po úspěšné kam-

pani v roce 2007, 

kdy InfoBUS zaví-

tal do devíti měst 

České republiky a 

navštívilo jej více 

než 10.000 návštěvníků, bude i v letoš-

ním roce pokračovat ve své „spanilé 

jízdě“ a zamíří i do našeho města. 

„V době konání VII. mezinárodního 

sochařského sympozia Hany Wichter-

lové (19. 7. – 2. 8. 2008), které se bude 

konat ve Smetanových sadech, bude 

nejen návštěvníkům, ale i samotným 

účastníkům sympozia k dispozici široká 

škála propagačních materiálů, map a 

videoprojekce s odborným výkladem 

a turistickým poradenstvím. Toto mo-

bilní informační 

centrum s sebou do 

jednotlivých měst 

přiváží nejen nabíd-

ku unikátních míst, 

ale také nabídku služeb hotelů, penzi-

onů, zoo, lázní, ski areálů, aquaparků, 

hradů, zámků, muzeí atd. Naše město 

při takové akci pochopitelně nemůže 

chybět, protože i my máme návštěv-

níkům co nabídnout. Věřím, že tato 

prezentace, která proběhne ve dnech 1. 

– 2. srpna,  bude příjemným oživením 

mezinárodního sochařského sympozia“, 

vysvětlila vedoucí kanceláře starosty Ja-

roslava Tatarkovičová (na snímku).  
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Pozemky u nové ne-
mocnice bude město  
prodávat formou aukce. 
Rozhodla o tom rada 
města na svém červno-
vém zasedání. V sou-
časné době zde probíhá 
budování inženýrských 
sítí a cest. 

„Inženýrské sítě pro padesátku parcel 

na výstavbu rodinných domků u nové 

nemocnice vybuduje prostějovská fi rma 

INSTA, která uspěla ve výběrovém řízení. 

To bylo velmi přísné a o vítězi rozhodovala 

jak cena, tak i termín dokončení prací. 

Vítězná společnost vykalkulovala inves-

tici na zhruba 32 milionů korun. Když 

k tomu připočteme ještě 15 milionů, za 

které jsme zmíněné pozemky odkoupili a 

čtyři miliony za projektovou dokumentaci, 

dostáváme se k částce zhruba 50 milionů 

celkových investic, které byly a budou 

zapotřebí k dokončení 50 parcel pro vybu-

dování rodinných domů. Kupní cena bude 

stanovena ve výši minimálně 1500,-- Kč 

za metr čtvereční a bude uhrazena před 

podpisem kupní smlouvy,“ vysvětlil mís-

tostarosta Vlastimil Uchytil. 

Termín pro dokončení inženýrských sítí 

je velmi rychlý, pokud vše půjde dobře, s 

prodejem parcel začne město už po letních 

prázdninách. „Nyní je třeba, aby fi rma RTS 

zorganizovala výběrové řízení na zpro-

středkovatele prodeje. Pozemky budeme 

prodávat formou aukce,“ připomenul 

Uchytil.                        -jg- -mik-

Na pozemcích u nemocnice se budují 
inženýrské sítě

Informace

S prodejem pozemků bychom 
chtěli začít už po letních prázdninách.

Mgr. Vlastimil Uchytil,
místostarosta města Prostějova

‘
‚

Na nejdůležitější změny jsme se zeptali 

Antonie Orálkové, vedoucí odboru obecní 

živnostenský úřad.

Je novela opravdu tak převratná a 

znamená tolik slibovanou úlevu pro živ-

nostníky?

Novela živnostenského zákona, která 

nabude účinnosti 1. července 2008, je vprav-

dě hodně revoluční. Nové pojetí průkazů 

oprávnění, zrušení nebo výrazné zkrácení 

délky praxe u řemeslných živností, vytvoření 

jedné živnosti volné, která bude zahrnovat 

80 oborů, snížení správních poplatků a 

zrušení místní příslušnosti živnostenských 

úřadů, to jsou jen namátkou vyjmenované 

nejdůležitější změny, které živnostníky v 

červenci čekají.

Je pravdou, že nebudou vydávány živ-

nostenské listy ani koncesní listiny?

Je to tak. Průkazem živnostenského 

oprávnění budou nově pouze výpisy ze 

živnostenského rejstříku. K tomu je nutno 

dodat, že právo provozovat živnosti se bude 

prokazovat dosavadním průkazem živ-

nostenského oprávnění až do doby vydání 

prvního výpisu podnikateli. Výpis bude vy-

dán na základě žádosti podnikatele nebo na 

základě oznámení změny. Není tedy nutno 

si nechávat dosavadní živnostenské listy a 

koncesní listiny vyměňovat.

Dojde k redukci počtu živ-

ností?

Novela zavádí jednu volnou živnost (s 

předmětem podnikání: Výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-

nostenského zákona), která svými 80 obory 

nahradí dosavadních 124 volných ohlašova-

cích živností.

Nově do ní bude spadat např. provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení, pro-

vozování cestovní agentury a průvodcovská 

činnost v oblasti cestovního ruchu,  fotogra-

fi cké služby, polygrafi cká výroba a některé 

další. Na základě zkušeností bych však ape-

lovala na podnikatele, aby v rejstříku měli 

pouze ty obory živnosti volné, které budou 

odpovídat jejich reálné činnosti. Vždyť je v 

zájmu každého podnikatele, aby vypovídací 

schopnost údajů v rejstříku byla pro potenci-

ální zákazníky co největší.

Předměty podnikání živností ohlašovacích 

volných do dne nabytí účinnosti novely se stá-

vají k 1.7.2008  obory činností živnosti volné v 

souladu s přílohou živnostenského zákona.

Řada oborů živností řemeslných,  váza-

ných i koncesovaných se slučuje.

Připomínám, že oprávnění dosud vydaná 

zůstávají zachována. Opět, pro živnostníky 

to neznamená žádné povinné výměny prů-

kazů živnostenského oprávnění.

Jak to bude s prokazováním praxe? 

U řemeslných oborů bude postačovat vy-

učení v oboru a prokazování praxe nebude 

nutné. Nicméně v některých případech in-

stitut prokazování praxe zůstává i nadále za-

chován, ale její délka je výrazně redukována. 

Zmiňovala jste snížení správních po-

platků. O kolik méně živnostník zaplatí?

Ohlášení nebo přijetí žádosti o koncesi 

při vstupu do živnostenského podnikání 

bude stát žadatele 1000,-- Kč, další ohlášení 

živnosti nebo přijetí další žádosti o koncesi 

500,-- Kč, změna rozhodnutí o udělení 

koncese a vydání rozhodnutí o schválení 

odpovědného zástupce pro koncesovanou 

živnost bude stát 500,--Kč. 

Snížení správních poplatků bude dáno 

také tím, že pokud je ohlášeno více živností 

současně nebo podáno současně více žádostí 

o koncesi, poplatek se vybírá jen jednou. Po-

platek se vybere jen jednou rovněž, pokud je 

současně ohlášena živnost a podána žádost 

o koncesi.

Taxa za vydání výpisu živnostenského 

rejstříku na žádost bude 20,-- Kč za každou 

i započatou stránku.

Můžete vyjmenovat ještě další významné 

změny, které by mohly podnikatele zajímat?

Tak například odpovědný zástupce 

bude moci vykonávat tuto funkci až pro 4 

podnikatele (dosud mohl pouze pro dva), 

podnikatel nebude muset oznamovat úřadu 

zahájení provozování živnosti v mobilních 

provozovnách a automatech, provozování 

živnosti bude možno přerušit na neomezeně 

dlouhou dobu (dosud to bylo najednou max. 

na dva roky) atd.

Co znamená zrušení místní přísluš-

nosti?

V praxi to bude znamenat to, že klient 

bude moci učinit podání na kterémkoliv 

živnostenském úřadě v České republice. 

Bohužel tento průlom do místní příslušnosti 

zatím byl učiněn pouze u živnostenských 

úřadů. Takže podání vůči fi nančním úřa-

dům, úřadům práce, okresním správám 

sociálního zabezpečení budou podnikatelé 

muset i nadále činit na úřadech, pod které 

místně dle svého bydliště patří. Živnostenské 

úřady budou ovšem i nadále plnit funkci 

centrálních registračních míst, takže některé 

typy podání i vůči již zmiňovaným ostatním 

orgánům státní správy bude možno učinit na 

kterémkoli živnostenském úřadě.

Nově bude možno činit podání podle živ-

nostenského zákona obecnímu živnosten-

skému úřadu i prostřednictvím kontaktního 

místa veřejné správy (CZECH POINT), tam 

však podání bude o 50,- Kč dražší.

Budou si tedy živnostenské úřady kon-

kurovat?

Mám za to, že zrušení místní příslušnosti 

se spíše významněji dotkne malých úřadů, 

kdy řada občanů zřejmě využije možnost 

učinit podání v místě, do kterého dojíždí za 

prací. Živnostenský úřad v Prostějově vždy 

usiloval o to, aby poskytoval svým klientům 

kvalitní služby, takže nemám obavy ze  ztráty 

klientů. Osobně myšlenku vytvoření konku-

renčního prostředí i v oblasti státní správy 

vnímám pozitivně.                                     -red-

Od 1. července 2008 bude účinná novela živnostenského zákona

27. června 200827. června 200866 27. června 2008 7



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Ptáte se na: Komunitní plánování sociálních 
služeb v Prostějově

O stručnou odpověď 
jsme požádali místosta-
rostu města Prostějova, 
Mgr. Aloise Mačáka, 
který mimo jiné meto-
dicky řídí odbor soci-
álních věcí a je před-

sedou řídící skupiny 
komunitního plánování 
sociálních služeb v Pro-
stějově.

Rada města Prostějova projednala na 

svém zasedání v květnu 2008 předlože-

ný materiál o průběhu komunitního 

plánování sociálních služeb ve městě 

Prostějově a schválila „Statut“ a „Jednací 

řád“ řídící skupiny komunitního pláno-

vání sociálních služeb. Na pracovním 

jednání v prosinci minulého roku s po-

skytovateli a uživateli sociálních služeb 

bylo po vzájemné diskusi vytvořeno 

pět pracovních skupin (senioři, osoby 

se zdravotním postižením, národnostní 

menšiny, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, rodina, děti a mládež). 

Následně začala probíhat jednání uve-

dených pracovních skupin. Tato práce 

je založena na principu demokratického 

dialogu se všemi účastníky komunitního 

plánování. Tedy mezi zadavatelem (na-

příklad město, kraj), poskytovateli (ti, 

kteří službu nabízejí) a uživateli (lidé v 

nepříznivé sociální situaci, kterým jsou 

služby určeny).

Komunitní plánování je v podstatě 

systém sociálních služeb na místní úrovni, 

který odpovídá zjišťovaným potřebám 

a zaručuje, že peníze vynakládané na 

sociální služby jsou efektivně využívány. 

Komunitní plán není sám o sobě samo-

spasitelný, ale v dnešní době je to beze-

sporu dokument, bez kterého se již města 

nebo kraje neobejdou, a to nejen z důvodu 

možnosti získání významných fi nančních 

prostředků, například z Evropské unie. 

Navíc to bude důležitý podklad pro roz-

dělování veřejné fi nanční podpory do 

sociální oblasti. 

Pravidelně aktualizované informace 

k problematice komunitního plánování 

sociálních služeb naleznete také na webo-

vých stránkách města (www.mestopv.cz ), 

budeme velmi rádi za Vaše náměty, návrhy 

a připomínky, které nám zašlete.

Dovolím si všem členům jak řídící 

skupiny, tak i všem členům pracovních 

skupin moc poděkovat za odvedenou 

kvalitní práci, kterou vykonávají zdarma 

pro město Prostějov.

Komunitní plánování zaručuje, 
že peníze vynakládané na sociální služby

 jsou efektivně využívány. 
Mgr. Alois Mačák, místostarosta města 

‚
‘

Ve čtvrtek 5. června podepsal 

místostarosta Vlastimil Uchytil s 

představiteli společnosti MORAVIA 

ENERGO, a.s. Bohuslavem Bernátkem a 

Miloslavem Kuželou smlouvu o odpro-

deji zhruba 1,5 ha pozemků v průmys-

lové zóně. Město tímto prodejem utrží 

částku bezmála 5,7 milionů korun.

„MORAVIA ENERGO zde vybuduje 

nový energetický zdroj, konkrétně paro-

plynovou elektrárnu. V průmyslové zóně 

tím bude jednak posílena kapacita roz-

vodů elektrické energie a jednak získají 

fi rmy možnost odebírat z nového zdroje 

elektrickou energii přímo. Stejná nabídka 

se tím otevře i pro město Prostějov,“ zdů-

raznil místostarosta Uchytil.

Nový energetický zdroj bude schopen 

poskytnout nejen elektrickou energii, 

ale také energii tepelnou. „Záměrem 

naší společnosti je sice na prvním místě 

dodávat vyrobenou elektřinu, ale máme 

možnost jaksi navíc nabídnout zájem-

cům i energii tepelnou. Naše investice do 

vybudování nového energetického zdroje 

se bude pohybovat kolem dvou miliard 

korun. Celou akci bychom chtěli dokončit 

nejpozději v roce 2010,“ doplnil předseda 

představenstva společnosti MORAVIA 

ENERGO Bohuslav Bernátek.  -jg-

Smlouva s MORAVIA ENERGO podepsána

Aktuálně Informace

Ve čtvrtek 5. června zavítala do Prostějova skupina válečných veteránů 

– letců RAF, z nichž mnozí prošli prostějovským leteckým učilištěm. Na 

radnici je za město přivítal místostarosta Miroslav Pišťák.

Letci RAF na prostějovské radnici
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‘
Kromě běžné údržby sleduje město 
i technický stav jednotlivých hrobů 

a v případě potřeby obstarává 
rozsáhlejší opravy.

Ing. Pavel Drmola, místostarosta města 

Město Prostějov se 
stará celkem o osmnáct 
hrobů a hrobek 
na hlavním městském 
hřbitově na Brněnské 
ulici. 

Povinnost pečovat o ně vyplývá z 

historických souvislostí a dokumentů. 

Kromě obecně známých hrobů, jako je 

například hrob básníka Jiřího Wolkera či 

hrobka manželů Vojáčkových, jde také o 

objekt arkád, hlavní kříž, či hrobku ně-

kdejšího starosty Ondřeje Přikryla nebo 

generálporučíka Viléma Sachra. 

„Ročně přijde údržba těchto 

hrobů na zhruba 120 tisíc korun. 

.A.S.A. TS pravidelně každý týden 

dle rozpisu jednotlivé hroby čistí a 

uklízí. Kromě běžné údržby však 

město sleduje i technický stav jed-

notlivých hrobů a v případě potře-

by obstarává rozsáhlejší opravy. 

Tak tomu bylo například v loňském roce, 

kdy jsme nechali opravit hrobku manželů 

Vojáčkových,“ uvedl místostarosta města 

Pavel Drmola s tím, že dojde i k úpravě 

okolí hrobů a dále vznikne na městském 

hřbitově soustředěné, důstojné pietní 

místo k uctění obětí světových válek.

 Mgr. Jana Gáborová, 

  mluvčí MěÚ v Prostějově

Pečujeme o osmnáct významných hrobů

Hrobka manželů Vojáčkových na městském hřbitově  Foto: Jana Gáborová 

Seznam městem udržovaných hrobů:

1. Duda Josef , generálmajor in mem., letec, účastník západního odboje, spisovatel, sk.10, č.24,

2.  Sacher Vilém, generálporučík, účastník odboje, signatář Charty 77, spisovatel, sk.15,D9, 

ř.5,č.19,20,

3. Veselý, generál, sk.11-C7/1,

4. Hanák Raimund, starý urnový háj, 

5.  Vojáček Karel, 1.č.starosta, zem.poslanec, čestný měšťan, dobrodinec města, čestná hrobka, 

vlevo od hlavní cesty,

6. Přikryl Ondřej, starosta města, poslanec, lékař, politik, spisovatel, hlavní alej nalevo,

7.  Manhard Stanislav, 5.český starosta, význačný děl. pracovník, čestný hrob, vpravo od hlavní 

aleje,

8.  Mareš Otto, český vlastenec a dobrodinec města, pluk.dělostřelectva, voj.odb.spisovatel, sk.6, 

čestný hrob,

9. Krapka Josef, spisovatel, redaktor a vůdce děln., sk.9, ř.1, č.62,

10. Wolker Jiří, básník, sk.2, C/7 B, č.102,

11. společný hrob 7 osob, které zahynuly při stavbě gymnázia, 1-D9,11,12,1-2

12. společný hrob vojáků I.svět.války, oběti světové války, sk.5,

13. společný hrob památce nevinných, oběti hladu a útrap válečných, sk.5, ř.1-2,č.1-17

14. památník letců z II.světové války, oběti světové války, sk.9, B1,ř.1,č.51

15. svaz letců České republiky, arkádové kolumbárium, 26-26a,

16. arkády,

17. hlavní kříž,

18. Kollarz Theofil, c.k.soudce, dobrodinec města, severní arkáda, č.23

Přehled zpracoval odbor komunálních služeb

Příklad jedné z historických listin, na jejímž 
základě se město stará o konkrétní hrob:

„Městský úřad důchodenský

se dle usnesení městské rady ze dne 12. listopadu 1926 

poukazuje, aby z fondu zemřelého p. Theofila Kollarze na 

zřízení sadů, z jehož výnosu má býti ve smyslu usnesení 

městského zastupitelstva ze dne 6. července 1909 hrazen 

potřebný náklad na udržování a roční výzdobu hrobky v 

arkádách, vyzvedl částku 3.000 Kč a uložil na zvláštní 

knížku městské spořitelny. Výnosu z této částky budiž pak 

používáno jedině na nutné opravy hrobky zakladatelovy a 

na každoroční výzdobu a osvětlení hrobu ve svátek Všech 

svatých. 

Městská rada v Prostějově 

dne 15. listopadu 1926.“

‚

Arkády na městském hřbitově  Foto: Jana Gáborová 27. června 200827. června 200888 27. června 2008 9
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Za významnou činnost 
Skupiny prevence je 
považována montáž 
bezpečnostních řetízků 
na dveře určená pro 
seniory a invalidní obča-
ny. V roce 2007 uvolnilo 
Město Prostějov fi nanč-
ní prostředky v celkové 
výši 16 000 Kč, za které 
bylo namontováno cel-
kem 140 řetízků.   

Mimo besed jsou v průběhu roku při-

pravovány nejrůznější preventivní akce a 

soutěže.

Např. ve Wolkerově ulici v prostorách 

Integrovaného záchranného systému se 

konal již šestým rokem „Den otevřených 

dveří“. Tato akce je věnována široké ve-

řejnosti, která může nahlédnout do tajů 

složek IZS, městské policie a celní správy.  

Zejména pro děti byly připraveny nejrůz-

nější testíky z právního vědomí a doprav-

ních předpisů. Za řádné splnění čekala na 

soutěžící odměna ve formě omalovánek, 

propisek, rozvrhů hodin apod. 

Již  tradičně proběhla soutěž „O pohár 

Zdravého města Prostějova“ pro žáky 

šestých tříd základních prostějovských škol. 

V pořadí se jednalo o V.ročník, který zaštítil 

místostarosta města Prostějova Mgr. Vlasti-

mil Uchytil. Společně s koordinátorkou Zdra-

vého měst Ing. Petrou Mejzlíkovou a partnery 

Zdravého města byly připraveny úkoly pro 

soutěžící. Na sedmi stanovištích plnili šesťáci 

čtrnáct úkolů. Doplňkový program nachysta-

li zaměstnanci DDM Sportcentra.  

Nechyběl ani  druhý ročník okresní 

soutěže Zdravotnických hlídek pořádaný 

Červeným křížem v areálu sportovního 

hřiště RG a ZŠ města Prostějova. 

Opět jsme připravili Záchranářský více-

boj v rámci čtvrtého ročníku přehlídky vol-

nočasových aktivit pro děti a mládež pod 

názvem „Bambiriáda“.  Poprvé byl jeden 

den vyčleněn pouze pro mateřské školy. 

Další dva dny byly věnovány školám a  ve-

řejnosti. V areálu Velodromu na Kostelecké 

ulici měli zájemci možnost si  na stanoviš-

tích vyzkoušet svoji dovednost, obratnost a 

vědomosti ze zdravovědy, požární ochrany, 

právního vědomí, dopravních předpisů. 

Úkoly pro ně připravili hasiči, Střední zdra-

votnická škola, Záchranná služba, Policie 

ČR a Městská policie. Za výborné splnění 

byla připravena tombola. Návštěvníci měli 

možnost si vyzkoušet v trenažéru pásání 

- správný postup připoutání dětí v autose-

dačkách. Odměnou bylo gumové zvířátko 

pásovec, které má připomínat důležitost 

používání autosedačky a pásů. 

Naposledy v roce 2007 probíhala v Pro-

stějově  kampaň „Na kolo jen s přilbou“. 

Některé akce z tohoto projektu byly usku-

tečněny ve spolupráci s místní pobočkou 

Všeobecné zdravotní pojišťovny. Již tradič-

ně dostali dětští cyklisté, kteří měli při jízdě 

na kole řádně připevněnou cyklistickou 

přilbu, drobné dárky.

Naopak poprvé pod hlavičkou Měst-

ské policie byla dána řidičům možnost, 

vyzkoušet si přesnost ukazatele rychlosti 

v automobilu, ve kterém jezdí. Akce byla 

orientovaná do prostoru severní obslužné 

komunikaci, a to ve směru od kruhové kři-

žovatky ulice J. Lady po ulici Hacarova. V 

době od 9.00 do 12.00 hodin na stanovišti 

START bylo vždy řidiči vysvětleno, jakým 

způsobem měření proběhne.

V daném úseku je totiž zapotřebí udržet 

konstantní rychlost. Naměřené údaje na-

hlásili strážníci další hlídce, která opodál na 

stanovišti CÍL předala řidiči lístek  s namě-

řenou hodnotou. Celkem se akce zúčastni-

lo 129 vozidel, z toho tři motorky. 

„Obvyklá odchylka tachometru se 

pohybovala mezi 2 – 6 km/h do mínusu, 

to znamená že např. řidič měl na svém 

tachometru rychlost 50 km/h, ale radarem 

naměřeno 47 km/hod. 

Pouze u dvou vozidel ukazoval tacho-

metr nižší rychlost, než bylo naměřeno 

radarem. „V jednom případě viděl řidič na 

svém tachometru 50 km/hod., radar ovšem 

naměřil 57 km/h a u druhého bylo na ta-

chometru 86 km/hod., naměřeno však 89 

km/hod.  Jana Adámková, 

  skupina prevence

Výběr z činnosti skupiny prevence Městské policie 
Prostějov za rok 2007 – druhá část 

O stručnou odpověď na tuto otázku 

jsme požádali místostarostu města 

Prostějova Mgr. Aloise Mačáka, který 

je předsedou dozorčí rady Domovní 

správy Prostějov, s.r.o.

Město Prostějov má v současnosti 

ve vlastnictví zhruba 1800 bytů. Zastu-

pitelstvo města Prostějova rozhodlo v 

dubnu tohoto roku, že část bytového 

fondu budeme privatizovat. Opět byla 

jednomyslná shoda, že upřednostníme 

současné nájemníky, kteří mají řádné 

nájemní smlouvy a nedluží městu. By-

tové domy chceme stejně jako v letech 

1994 - 1998 našim občanům prodávat za 

přijatelné ceny.

Již několik roků provádíme kontroly 

n á -

jemní-

ků a osob bydlících v městských bytech, 

a to i v souvislosti s vlastnictvím nemo-

vitostí nebo družstevních bytů. Těmito 

kontrolami chceme především zamezit 

hrubému porušování dobrých mravů 

nebo případným spekulacím s měst-

skými byty. Na základě prováděných 

kontrol a zjištění skutečného stavu ne-

prodleně podáváme u Okresního soudu 

v Prostějově soudní žaloby a využíváme 

možnosti dané novelou občanského zá-

koníku. Kontroly, které provádíme, jsou 

v souladu s právními předpisy a budou 

probíhat i nadále. Znovu zdůrazním, že 

slušných nájemníků si velmi vážíme. Na 

druhou stranu u těch nájemníků, kteří 

si neplní své povinnosti, jsme povinni 

nekompromisně uplatňovat výkon vlast-

nických práv. 

Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti 

této problema-

tiky považuji 

za vhodné, 

aby se na mě 

občané obráti-

li osobně nebo písemně. Požádám však o 

uvedení kontaktní adresy z důvodu další 

komunikace.

Rád využiji i této možnosti a dovolím 

si všem občanům, kteří se na mě obrátili, 

poděkovat za jejich připomínky a podně-

ty, které byly mnohdy oprávněné. 

Na aktuální téma: Kontroly v městských bytech 

Město Prostějov získalo v letošním roce jako jediné z Olomouckého 

kraje ocenění policejního prezidenta za účast na projektech prevence 

kriminality. Starosta města Jan Tesař proto poděkoval řediteli městské 

policie Janu Nagymu za činnost skupiny prevence.   Foto: Jana Gáborová

‘
Slušných nájemníků si velmi vážíme. 

Na druhou stranu u těch, kteří si neplní 
svoje povinnosti, jsme povinni 

nekompromisně uplatňovat výkon 
vlastnických práv.

Mgr. Alois Mačák, 
místostarosta města Prostějova 

‚

Kontakt na 
Domovní správu

KŘÍŽKOVSKÉHO 7, 
PROSTĚJOV, TEL.: 582 301 733

WWW.DSP-PV.CZ
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Nefunkční zářivky 
a výbojky nepatří do  
kontejneru se směsným 
komunálním odpadem, 
protože z nich mohou 
při rozbití unikat 
nebezpečné látky. 

Občané  Prostějova mohou bezplatně 

odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře 

U Sv. Anny. Zpětný odběr všech použitých 

elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy 

EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k 

tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců 

elektrozařízení vedeného ministerstvem 

životního prostředí. Kolektivní systémy již 

druhým rokem smluvně zajišťují celý proces, 

to znamená od vytvoření sítě sběrných míst 

(s využitím sběrných dvorů)  až po předání 

zpětně odebraných elektrozařízení fi rmám, 

které se specializují na jejich ekologické 

zpracování a recyklaci. Cílem je separovat 

elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či 

nebezpečné látky od ostatního odpadu, který  

končí na skládkách nebo ve spalovnách.  

Zpětný odběr použitých výrobků jako 

jsou zářivky, úsporné žárovky, televize, fény, 

ledničky a další zařízení je fi nancován jejich 

výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré 

vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při 

jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. 

Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji no-

vých výrobků odděleně od ceny. 

Systém zpětného odběru a ekologického 

zpracování elektroodpadu však nemůže 

fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu 

spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen 

jednu nefunkční zářivku na místě k tomu 

určeném,  to znamená v místě zpětného 

odběru nebo při nákupu nového výrobku 

přímo v prodejně, přispěje k ochranně život-

ního prostředí. 

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou 

Město Prostějov uzavřel s kolektivním  systé-

mem EKOLAMP, byly do sběrného dvora v 

ulici Anenská umístěny speciální kontejnery, 

do kterých mohou zdarma odkládat použité 

světelné zdroje nejen občané, ale i fi rmy a 

podnikatelé, kteří elektrozařízení používají 

či shromažďují při své podnikatelské činnosti 

(prodejny, elektromontážní fi rmy, menší 

podniky, instituce apod) bez prokazování 

totožnosti až do počtu 30 kusů na jednu 

donášku/dodávku (větší množství lze také 

odevzdat, avšak na základě předchozí do-

mluvy se sběrným dvorem). 

EKOLAMP  obci přispívá na náklady 

provozu sběrného místa a plně hradí veškeré 

náklady na přepravu a recyklaci. Tím město 

ušetří část prostředků ze svého rozpočtu 

určených na provoz systému nakládání s 

komunálním odpadem. 

Bližší informace Vám podá na Městském 

úřadu v Prostějově pí. Ilona Kovaříková, 

pracovnice odboru komunálních služeb 

(tel. 582 329559) nebo za provozovatele 

sběrného dvora .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. p. 

Ladislav Kyllar ( tel. 582 302770).

Použité zářivky do popelnice nepatří

InformaceAktuálně Školství 
a sociální oblast

Novela zákona o odpa-
dech, která nabyla účin-
nosti 13. srpna 2005, 
stanoví výrobcům elek-
trických a elektronických 
zařízení povinnost za-
jistit zpětný odběr, od-
dělený sběr, zpracování 
a recyklaci vyřazených 
elektrozařízení. 

Občané  Prostějova a okolí mohou bezplatně 

odkládat vyřazené elektrospotřebiče ve sběr-

ném dvoře U Sv. Anny. Zpětný odběr všech 

použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní 

systémy Ekolamp, Asekol a Elektrowin, které 

k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců 

elektrozařízení vedeného ministerstvem život-

ního prostředí. Kolektivní systémy již druhým 

rokem v Prostějově smluvně zajišťují celý pro-

ces, to znamená od odvozu ze sběrného místa 

- sběrný dvůr,  až po předání zpětně odebraných 

elektrozařízení firmám, které se specializují na 

jejich ekologické zpracování a recyklaci.

Výrobci velkých spotřebičů (chladničky, 

mrazničky, myčky, pračky, mi-

krovlnné trouby atd.) a malých 

domácích spotřebičů ( vysavače, žehličky, 

topinkovače, fritovací hrnce, hodiny, vrtač-

ky, pily, šicí stroje atd.) založili 25. května 

2005 Elektrowin, a. s., jako provozovatele 

kolektivního systému, jehož prostřednic-

tvím se rozhodli plnit své zákonné po-

vinnosti. Předmětem činnosti společnosti 

Elektrowin, a. s., je provozování a řízení ko-

lektivního systému, zajišťujícího výrobcům 

podle § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, v platném znění, společ-

né plnění jejich povinností stanovených v 

osmém dílu hlavy III. zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném znění, pro oddělený 

sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a od-

stranění elektrozařízení a elektroodpadu. V 

době, kdy společnost Elektrowin započala 

svou činnost, třídily domácnosti v České 

republice 1,24 kg elektroodpadů na jednoho 

obyvatele. Za první rok činnosti kolektivních 

systémů již toto množství přesahuje 2 kg, v 

našem kraji je ale stále nízké.

Do konce roku 2008 se ale současné 

hodnoty musejí zdvojnásobit. Ukládá nám 

to evropská směrnice, která stanovila člen-

ským zemím zajistit už do konce roku 2006 

plnění kvóty 4 kg na obyvatele a rok. Česká 

republika požádala o dvouletý odklad a 

získala jej.

Neházejte elektrospotřebiče do popelnic, 

neodkládejte je v lese! Bezplatně je můžete 

odložit na sběrném dvoře U Sv.Anny denně 

mimo neděli a pondělí. 

Kam s nefunkční ledničkou … mikrovlnnou troubou …fénem? 
KDO JE SPOLEČNOST ELEKTROWIN A.S.?

Vyřazené ledničky patří na sběrný dvůr

Nefunkční zářivky odevzdejte na sběrném dvoře
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Již po šesté pro-

běhla v květnu v 

restauraci Národ-

ního domu akce s 

názvem Jarní dny 

zdraví, a to v rámci 

projektu Zdravé město Prostějov. 

„Cílem této akce a všech zúčastněných 

organizací byla a je snaha, aby se každý 

z nás začal zamýšlet nad svým zdravím 

a zdravotním stavem, a to ne až ve chvíli 

zdravotních potíží, ale především se za-

měřil na prevenci. Zájem občanů  města 

Prostějova o tuto akci je rok od roku vyšší. 

Letos vyšetření a stanovení  cholesterolu, 

triglyceridů, glukozy, tělesného tuku a tla-

ku krve, absolvovalo celkem 200 návštěvní-

ků,“ uvedl místostarosta a politik Zdravého 

města Vlastimil Uchytil. 

Nejstarší zájemce o vyšetření se narodil 

v roce 1926, nejmladší byl ročník narození  

1990. O celkové  vyšetření projevily větší  

zájem ženy (celkem 150), ale nechyběli ani 

pánové ( v počtu 52). Další návštěvníci si 

přišli pouze změřit tlak nebo ochutnat  po-

krm z Bio potravin,  popřípadě ochutnali 

zdravou výživu. Akci navštívili i  občané, 

kteří pouze konzultovali své jídelníčky 

nebo se zajímali o informace týkající se 

projektu zdravý podnik a nebo měli zájem 

o letáčky a informace podávané v rámci 

Jarních dnů zdraví. 

Také návštěvnost na přednáškách v 

odpoledních hodinách byla hojná.  Vzrůs-

tající zájem o bylinné přípravky paní 

Mgr.Podhorné z Brodku u Konice dokázal, 

že využití bylinek v rámci zlepšení našeho 

zdravotního stavu má své místo. Novinkou  

byla prezentace-přednáška  paní Evy Tiché 

na téma: „Naše odpovědnost za své zdraví“. 

Nezklamala ani paní Jarmila Zelenská, 

provozovatelka kozí farmy Rozinka Če-

lechovice na Hané, se svojí přednáškou: 

„Zdraví a kozí mléko“, včetně ochutnávky. 

Návštěvníci by velmi přivítali, aby výrobky 

této kozí farmy doputovaly i do tržní sítě 

alespoň v prodejnách Zdravé výživy v 

Prostějově na Školní a na Újezdě nebo se 

s nimi mohli sekat i v některé z restaurací. 

Naprosto skvělým závěrem akce Jarních 

dnů zdraví byla přednáška MUDr. Broni-

slava Rataje na téma: „Pitný režim-zdravé 

nápoje“, který od daného tématu přešel ke 

shrnutí stávající nabídky potravin a pokr-

mů v rámci EU a světa. S výrobky pana 

Rataje (bylinné čaje a koupele, přírodní 

kosmetika a potraviny) se můžete setkat v 

prodejně v Kravařově ulice 

v Prostějově.

Zdravotní stav  člověka 

je mnohdy odrazem naše-

ho životního stylu, zůstává 

záležitostí  rovnováhy 

duševní i tělesné v nás samých. Nezbývá 

než si vzít do dalších dnů k srdci tuto 

jednoduchou, ale o to hlubší moudrost. 

Pevně věříme, že Jarní dny zdraví byly pro 

účastníky přínosem a věříme, že i v dalších 

ročnících této akce nebo i při jiných akcích 

v rámci projektu Zdravé město Prostějov, 

budou občané města spokojeni.

MVDr.Zuzana Bartošová,                                                                  

Mgr.Eva Krejčí

KHS OL kraje koordinátorka projektu 

Zdravé město Prostějov územní 

pracoviště Prostějov                                                                      

Jak můžeme hodnotit Jarní dny zdraví 2008Jak můžeme hodnotit Jarní dny zdraví 2008

Zdravé potraviny ochutnal i místostarosta Vlastimil Uchytil a koordiná-

torka projektu Zdravé město Eva Krejčí.  Foto: archiv

Hasičský záchranný sbor Olomouc-

kého kraje zajišťuje likvidaci nebezpeč-

ného hmyzu pouze v případech přímé-

ho ohrožení života a zdraví občanů. 

Pokud není přímo ohrožen život nebo 

zdraví mohou občané využít služeb sou-

kromých fi rem, které tuto činnost prová-

dějí, nebo se obrátit na jednotku Sboru 

dobrovolných hasičů města Prostějova. 

Ta je na tuto činnost technicky vybavena. 

Zásahy jednotky požární ochrany sboru 

dobrovolných hasičů města Prostějova 

při odchytu bodavého hmyzu probíhají 

většinou v mimopracovní dobu. 

  Mgr. Jana   Gáborová,

 mluvčí MěÚ v Prostějově

Odchyt bodavého hmyzu

Kontakty: 

 582 329 171,172,173  - v pracovní době

 602 858 658        - v mimopracovní době

 950 775 010        - v kteroukoliv dobu

Blokové čištění města:
1. 7. 2008 – blok č. 17

sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parko-

viště, Kpt. J. Nálepky, Smetanova, Zátiší, 

Zátiší – plocha, J. Rokycany, J. Křičky, J. 

Suka, O. Ostrčila, V. Nováka, O. Nedbala, 

B. Martinů, V. Talicha, Tovární, Tovární 

- parkoviště

3. 7. 2008 – blok č. 16
Za Drahou, plocha před OP, parkoviště 

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

M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové 

– vnitroblok, Z. Wintra

8. 7. 2008 – blok č. 15 
Letecká (od Joštova po Kasárna), Letecká 

(k Mechanice), Dolní od přejezdu k Železár-

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

Kralická – chodník, Průmyslová

10. 7. 2008 – blok č. 14 
usovo nám., Na příhoně, Vinklerova, 

Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská, 

Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, 

Obslužná Dolní, Dolní LA – chodník

15. 7. 2008 – blok č. 13
Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, 

Vrahovická – autobusové nádraží, Janáčko-

va, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Hvěz-

da, Trávnická, Jihoslovanská

17. 7. 2008 – blok č. 12
Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých 

hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollá-

rova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, 

Milíčova, Al. Krále, Budovcova, Lužická

22. 7. 2008 – blok č. 11
 Barákova II, nám. Odboje, Hybešova, 

V. Outraty, Vrlova, Tovačovského, Kotkova, 

Kotěrova, Arbesovo nám., Sborov, Neuma-

novo nám., J. Kuchaře, Parkoviště Kotěrova

24. 7. 2008 – blok č. 25
Drozdovice, průchod B. Šmerala – Droz-

dovice, Na Hrázi, V Polích, Dr. Uhra, V. 

Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J. 

Kaštila, Krasická – část za Moravskou

29. 7. 2008 – blok č. 26
Krasická od Moravské, Moravská, Morav-

ská – vnitroblok parkoviště, Moravská – vni-

troblok, Moravská – plocha u Galy, zástavba 

Mera, Západní, Západní – parkoviště

31. 7. 2008 – blok č. 28
sídl. Svobody – vnitroblok, sídl. Svobody 

– parkoviště, Anenská, Jungmannova, par-

koviště u sběrného dvora, U sv. Anny

5. 8. 2008 – blok č. 7
parkoviště u Čs. pojišťovny, Kostelecká 1 – 

vnitroblok, Kostelecká 1 – vnitroblok parko-

viště, Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 

3 – vnitroblok, U Stadionu – parkoviště, U 

Stadionu – po Krapkovu, U Stadionu – par-

koviště, Martinákova – parkoviště, Martiná-

kova – chodník, Martinákova – Kostelecká 

– chodník, Kostelecká – chodník LA

7. 8. 2008 – blok č. 31
Žitná, Borová, Družební, Karafi átova, 

Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, 

Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, 

Domamyslice – u kapličky

Jednotlivé čištěné bloky budou týden do-

předu označeny přenosným svislým doprav-

ním značením IP 25a „Zóna s dopravním 

omezením“ s dodatkovou tabulkou s přesně 

vyznačeným datem a hodinou čištění. V 

případě nerespektování dopravního značení 

musí řidiči počítat se sankcemi. 27. června 200827. června 2008 1111
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Potřeba bezpečného 
dopravního  napojení 
objektů na severní stra-
ně Dolní ulice a nutnost 
zlepšení situace cyklistů 
i pěších, požadované 
i na setkání s občany, 
byly hlavním impulsem 
pro dokončení rekon-
strukce Dolní ulice. 

Vjezdy do domů byly vyřešeny  bezpeč-

nějším způsobem, cyklistická stezka byla 

rekonstruována a došlo ke zřízení chodníků 

podél zástavby. 

Nová vozovka začíná před odbočkou do 

ulice Jezdecká, navazuje na bývalé napojení 

uličky Předina a končí napojením na ulici 

Mojmírovu. 

Pro zachování dopravní obslužnosti  ná-

kladními vozidly je komunikace v šířce 5 

m a dopravním značením je upravena jako 

jednosměrná komunikace směrem k centru 

města. Parkování vozidel je řešeno po levé 

straně, aby nedocházelo k blokování vjezdů 

do domů. Obslužná komunikace je fyzicky 

oddělena od chodníku zeleným pásem, jehož 

šířka je upravena k výsadbě dalších stromů. 

V celém úseku je nově upravená integrovaná 

cyklostezka, která zajistí na ulici Dolní bez-

pečnost cyklistů.   

Rekonstrukci prováděla od dubna do 

konce května fi rma Silnice Brno, spol. s r.o. s 

celkovými investičními náklady 3,2 mil. Kč. 

 Ing. Antonín Zajíček, 

  vedoucí odboru rozvoje a investicNová stezka v Dolní ulici zlepší bezpečnost nejen cyklistů Foto: archiv

Město Prostějov pořídilo v roce 2007 

projekt regenerace sídliště E. Beneše. 

Součástí řešeného území tohoto sídliště 

je i sportovní areál při ZŠ E. Valenty. 

Areál v současné době obsahuje asfal-

tová školní hřiště pro míčové hry, travnaté 

fotbalové hřiště, vedlejší škvárové hřiště, 

tělocvičnu SPŠO a také tělocvičny v ZŠ. 

Stávající stav sportovních ploch v areálu 

je velmi neutěšený. Proto město připravuje 

jeho celkovou revitalizaci. Cílem je vybu-

dování moderního sportovního zařízení s 

kvalitními sportovními plochami a odpo-

vídajícím zázemím pro potřeby škol, široké 

veřejnosti i organizované tělovýchovy – pře-

devším prostějovské mládeže. 

Z tohoto důvodu byly na odboru 

rozvoje a investic pořízeny odpovídající 

projektové dokumentace – studie, doku-

mentace pro územní řízení a stavební po-

volení. Ty řeší rekonstrukci školních hřišť, 

revitalizaci hřiště s umělým trávníkem 

třetí generace, výstavbu objektů šaten a 

tribuny a výstavbu a rozšíření parkovišť. 

Parkovací a odstavné plochy budou slou-

žit i pro potřeby občanů sídl. E. Beneše. 

Po rekonstrukci školních hřišť 

vzniknou 3 hřiště s umělým povrchem 

– pro volejbal, floorbal, házenou i 

malou kopanou. Úpravou fotbalo-

vých hřišť a výstavbou sportovního 

a diváckého zázemí nabídne město 

odpovídající podmínky pro potřeby 

rozvoje mládežnického fotbalu v 

Prostějově včetně možností působení 

sportovních tříd případně sportovní-

ho centra mládeže při ZŠ E. Valenty. 

Výstavba sportovního areálu při ZŠ 

E. Valenty v Prostějově je fi nančně ná-

ročným záměrem, jehož postupná rea-

lizace je podmíněna spolufi nancováním 

z Evropských strukturálních fondů.  

  Ing. Antonín Zajíček, 

vedoucí odboru rozvoje a investic

Sportovní areál při 
ZŠ E. Valenty v Prostějově

Rekonstrukce ulice Dolní 
zpevnění obslužné komunikace, chodníky, cyklostezka

Začátkem letošního roku spustilo 

město Prostějov značení odpadových 

nádob, do nichž ukládají občané komu-

nální odpad. 

Tímto opatřením chce město jednak 

získat přehled o množství sběrných 

nádob sloužících občanům města a 

dále přehled o občanech, kteří neplatí 

poplatek za odpad.Dalším důvodem 

značení nádob je snaha zamezit vyu-

žívání občanských nádob živnostníky 

a podnikateli, kteří nemají uzavřenou 

smlouvu o likvidaci odpadu se svozovou 

fi rmou. Speciálními samolepkami jsou 

označovány popelnice o objemu 110, 

120 a 240 l a kontejnery o objemu 1100 

litrů. Také podnikatelské subjekty jsou 

povinny označit své nádoby speciální 

samolepkou z důvodu lepší evidence, 

přehlednosti a kontroly (tuto povinnost 

mají už delší dobu).Samolepky obdrží 

od svozové společnosti, se kterou mají 

uzavřenou smlouvu. Na kontrole systé-

mu svozu odpadu, především pak zne-

užívání občanských nádob podnikateli, 

bude spolupracovat město se svozovou 

společností.  

„Chtěli bychom proto požádat občany, 

aby sami zabezpečili využívání svých od-

padových nádob pouze obyvateli žijícími 

v domě. V nájemních domech, kde bydlí 

občané a jsou současně sídla fi rem, musí 

být umístěny zvlášť nádoby pro občany 

a zvlášť pro fi rmy. Kvůli častému zne-

užívání systému právě z podnikatelské 

činnosti zvyšujeme počet kontrol zamě-

řených na způsob zabezpečení likvidace 

odpadu,“ vysvětlil místostarosta města 

Pavel Drmola. 

Jednou z možností, jak snížit objem 

vyprodukovaného komunálního odpa-

du, je důsledné třídění. „S ohledem na 

ekologické a také ekonomické dopady 

likvidace odpadu se musíme vážně zabý-

vat všemi možnostmi, které vedou nejen 

ke zvyšování podílu tříděného odpadu, 

ale i ke zefektivnění svozu a následné 

likvidace směsného komunálního odpa-

du,“ doplnil Drmola.

Samolepky na odpadové nádoby ob-

drží poplatníci po zaplacení poplatku za 

odpad na fi nančním odboru městského 

úřadu, přízemí prostějovské radnice, nám. 

T.G.Masaryka  Mgr. Jana Gáborová, 

  mluvčí MěÚ v Prostějově

Samolepky na popelnice

Kontakt na 
Městský úřad 

Prostějov: 
tel: 582 329 111 
fax: 582 342 338 

e-mail: 
posta@mestopv.cz 
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LETO�NÍ DISKODROM:
REKORDNÍCH 3600 TANEÈNÍKÙ

JAN SAUDEK JE STÁLE VE FORMÌ

Ve ètvrtek 12. èervna se ve Spoleèen-
ském domì konal poøad nazvaný
Køeslo pro hosta. Lubo� Xaver Veselý
zpovídal výraznou osobnost èeského
�oubyznysu, fotografa Jana Saudka. 
Oba pánové dokázali vtipnì reagovat na
pikantnosti z umìlcova soukromí a
vedli svi�ný, jak vidno, pøedem nepøi-
pravený dialog. 
Moderátor Veselý se naprosto nenechal
rozhodit a Janu Saudkovi kladl také
otázky na pro nìj ménì pøíjemná téma-
ta. Dotkli se tøeba i jeho bývalého vzta-

hu se Sárou Saudkovou, nebo toho,
kolikrát v �ivotì pøi�el o v�echno a byl
nucen zaèít úplnìod zaèátku.
V závìru poøadu dal Lubo� Xaver Vese-
lý prostor také publiku a diváci se mohli
fotografa zeptat na cokoliv osobnì. 
O hudební doprovod behìm talkshow se
postarala prostìjovská skupina Roman-
tica, které vévodí nádherný hlas zpìvaè-
ky Gabriely Strachotové. Tu umìlec
v�dy nále�itì ocenil velkým potleskem,
stejnì jako v�ichni v sále.

-bs-

Hala prostìjovského Sportcentra v
Olympijské ulici hostila na pøelomu
kvìtna a èervna dal�í roèník Diskodro-
mu. Letos se ho zúèastnilo rekordních
3600 taneèníkù z osmnácti zemí. "Taneè-
ní soutì�e se v Prostìjovì konají u� od
osmdesátých let minulého století. Kul-
turní klub DUHA poøádá mistrovské
taneèní soutì�e od roku 1992, nejdøíve to

bylo mistrovství republiky a od roku
1997 jsou to u� soutì�e mezinárodní.
Leto�ní akce byla naprosto výjimeèná.
At́ u� co do poètu soutì�ících, tak co do
poètu úèastnických státù. Atmosféra byla
samozøejmì, jako v�dy super," pochváli-
la leto�ní Diskodrom øeditelka poøádají-
cího klubu DUHA Alice Gregu�ová.

-red-

LÉTO U VODY V AQUAPARKU
Tou�íte se vy nebo va�e dítì stát se na
chvilku nìkým jiným? Nevíte jak zaba-
vit sebe a svou ratolest v krásném slun-
ném poèasí? Nejlep�í formou je facepa-
inting - malování na oblièej. 
Jedná se o zábavné malování dìtí pro-
fesionálními barvami na oblièej rozví-
jející kreativitu a fantazii. 
V�ichni víme, �e fantazie dìtí nezná
mezí, a pro ty ménì odvá�nìj�í budou pøi-
praveny desítky rùzných motivù jako jsou
pavuèiny, zvíøátka, pohádková stvoøení�
Dìti si tak mohou vyzkou�et, jaké to je
být klaunem, pohádkovou postavou nebo
tøeba dravou �elmou.
Malování oblièeje je urèeno hlavnì pro
dìti, ale samozøejmì lze vyu�ít i pro
dospìlé úèastníky. 
Ale ani teenagery a dospìlí nepøijdou
zkrátka. Pro nì jsme pøipravili Airbrush
Bodyainting, co� je rychlá metoda zdobe-
ní tìla, která vypadá jak tetování, nebolí,

kù�i neublí�í a je mo�né jej odstranit
pomocí dìtského oleje nebo mýdla.
V 17.00 hodin probìhne promenáda
v�ech "namalovaných", která bude
zakonèena dìtskou minidiskotékou. -red-

Lubo� Xaver Veselý zrovna nevìøícnì zírá na akrobatický kousek Jana Saudka. Za
nimi je zachycena prostìjovská skupina Romantica, která se postarala o hudební
doprovod.
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ÚTERÝ 1. ÈERVENCE
18.30 Franti�ek je dìvkaø   
Èeská komedie...kdy� u� nevíte, koho podvádìt,
zbývá podvádìt jen snad sebe. V hl. rolích J. Polá�ek,
E. Lhotská, P. Ètvrtníèek, A. Goldflam, re�ie: Jan Pru-
�inovský, 95 min, premiéra, mláde�i do 12 let
nevhodný 
21.00 Franti�ek je dìvkaø  

STØEDA 2. ÈERVENCE
18.30      Franti�ek je dìvkaø  
21.00 Franti�ek je dìvkaø  

ÈTVRTEK 3. ÈERVENCE
18.00 Letopisy Narnie 

- Princ Kaspian 
Americký dobrodru�ný film. V�echno, co jste dosud
znali, se nav�dy zmìnilo�. Re�ie: Andrew Adamson,
144 min, èeský dabing, �UP, premiéra, mláde�i pøí-
stupný
21.00 Stalo se 
Americký thriller. Mohli jste to vycítit� Vidìli jste
znamení�.  A teï se to stalo� V hl. roli  M. Wahl-
berg re�ie: M. Night Shyalaman, 90 min, èeské  titul-
ky, mláde�i do 15 let nepøístupný

PÁTEK 4. ÈERVENCE
18.00 Letopisy Narnie

- Princ Kaspian 
21.00 Stalo se

SOBOTA 5. ÈERVENCE
18.00 Letopisy Narnie

- Princ Kaspian 
21.00 Stalo se

NEDÌLE 6. ÈERVENCE
18.00 Letopisy Narnie 

- Princ Kaspian 
21.00 Stalo se

PONDÌLÍ 7. ÈERVENCE
18.00 Letopisy Narnie

- Princ Kaspian  
21.00 Stalo se

ÚTERÝ 8. ÈERVENCE
18.00 Letopisy Narnie

- Princ Kaspian 
21.00 Stalo se

STØEDA 9. ÈERVENCE
18.00 Letopisy Narnie 

- Princ Kaspian 
21.00 Stalo se

ÈTVRTEK 10. ÈERVENCE
18.30 Bathory   
�dlouho oèekávaný velkofilm J. Jakubiska je koneè-
nì zde!!! Koprodukèní historický thriller. Vzkøí�ení
èachtické legendy�.V hl. rolích A. Frielová, V. Regan,
H. Matheson, K. Roden, D. Jakubisková-Horváthová,
B. Polívka, J. Mádl, L. Vondráèková Nero,  re�ie J.
Jakubisko, 135 minut, èeská verze, �UP, premiéra, mlá-
de�i do 15 let nepøístupný
21.00 Bathory

PÁTEK 11. ÈERVENCE
18.30 Bathory
21.00 Bathory 

SOBOTA 12. ÈERVENCE
18.30 Bathory
21.00 Bathory

NEDÌLE 13. ÈERVENCE
18.30 Bathory
21.00 Bathory 

PONDÌLÍ 14. ÈERVENCE
18.30 Reportér v ringu  
Americké filmové drama. Znovu na titulní stranu?! V
hl. rolích J. Hartnett a S. L. Jackson,  re�ie: R. Laure,
111 min, èeské  titulky,  �UP, premiéra, mláde�i do 12
let nevhodný
21.00 Bathory 

ÚTERÝ 15. ÈERVENCE
18.30 Reportér v ringu  
21.00 Bathory 

STØEDA 16. ÈERVENCE
18.30 Reportér v ringu  
21.00 Bathory 

ÈTVRTEK 17. ÈERVENCE
18.30 Kung Fu Panda 
Americká animovaná rodinná komedie. Pøipravte se na
nìco pandastického� Nový hrdina od tvùrcù filmu
Shrek !! Trhák roku ! Re�ie:  M.Osborne + J. Stevenson,
90 min, èeský dabing,  premiéra, mláde�i pøístupný
21.00 Kung Fu Panda 

PÁTEK 18. ÈERVENCE
18.30 Kung Fu Panda 
21.00 Kung Fu Panda 

SOBOTA 19. ÈERVENCE
18.30 Kung Fu Panda 
21.00 Kung Fu Panda 

NEDÌLE 20. ÈERVENCE
18.30 Kung Fu Panda 
21.00 Kung Fu Panda 

PONDÌLÍ 21. ÈERVENCE
18.30 Kung Fu Panda  
21.00 Indiana Jones a Království      

Køi�t́álové lebky
Americký výpravný velkofilm. Devatenáct let dlouhé
èekání skonèilo! V hl. rolích  H. Ford, K. Blanchetto-
vá, S. LaBeouf. Re�ie Steven Spielberg, 123 min,
èeské titulky, �UP, premiéra,  mláde�i pøístupný 

ÚTERÝ 22. ÈERVENCE
18.30 Kung Fu Panda  
21.00 Indiana Jones 

a Království Køi�t́álové lebky 

STØEDA 23. ÈERVENCE
18.30 Kung Fu Panda    
21.00 Indiana Jones 

a Království Køi�t́álové lebky  

ÈTVRTEK 24. ÈERVENCE
18.30 Oko bere   
Americké drama. Pìt studentù, jeden skvìlý plán a Las
Vegas na lopatkách. V hl. rolích  K. Spacey, K. Boswortho-
vá, J. Sturges. Re�ie:  Robert Luketiè, 123 min,  èeské titul-
ky, premiéra,  mláde�i od 12 let pøístupný 
21.00 Wanted 
Americký akèní film. Vyber si svùj osud! Film se natáèel
rovnì� v na�í zemi! V hl. rolích J.McAvoy, A. Jolieová, M.
Freeman,  re�ie: Timur Bekmambetov, èeské titulky, premi-
éra,  mláde�i do 15 let nepøístupný 

PÁTEK 25. ÈERVENCE
18.30 Oko bere 
21.00 Wanted  

SOBOTA 26. ÈERVENCE
18.30 Oko bere 
21.00 Wanted 

NEDÌLE 27. ÈERVENCE
18.30 Oko bere 
21.00 Wanted

PONDÌLÍ 28. ÈERVENCE
18.30 U mì dobrý
Èeská filmová komedie. Tvùrèí trio  �abach - Jarchov-
ský - Høebejk znovu v na�em kinì!!! Návrat do poèátku
devadesátých let� V hl. rolích B. Polívka, J. Schmitzer,
L. Vlasáková, J. Somr, M. Vladyka, V. Javorský, P. For-
man,  Re�ie: Jan Høebejk, 102 min,  repríza, mláde�i do
12 let nevhodný
21.00 Wanted    

ÚTERÝ 29. ÈERVENCE
18.30 U mì dobrý 
21.00 Wanted 

STØEDA 30. ÈERVENCE
18.30 U mì dobrý 
21.00 Wanted  

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

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

ÚTERÝ 1. ÈERVENCE
21.30 Tìsnì vedle
Ne�eòte se do �enìní�a� na svatební cestì Eddie zji-
stil, �e na�el tu pravou, novoman�elka to v�ak není.
Komedie s èeskými titulky, 115 minut. Vstupné: Kè
70,- Mláde�i pøístupno.

STØEDA 2. ÈERVENCE
21.30 Touha, opatrnost
Eroticky ladìný �pioná�ní thriller odehrávající se v
�anghaji r. 1942, èeské titulky, 155 minut. Vstupné:
Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

ÈTVRTEK 3. ÈERVENCE
21.30 Medvídek
Èeský film re�iséra Jana Høebejka - hoøká komedie o
man�elství, se skvìlým hereckým obsazením: A. Gais-
lerová, R. Luknár, J. Macháèek, T. Vilhelmová, I. Trojan
a dal�í. 98 minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

PÁTEK 4. ÈERVENCE
21.30 Na vlastní nebezpeèí
Èeský thriller re�iséra Filipa Renèe - vzru�ující sou-
boj s divokým pøírodním �ivlem, samozvanými strá�-
ci i hranicemi vlastních mo�ností. 92 minut.
Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

SOBOTA 5. ÈERVENCE
21.30 Nejkrásnìj�í hádanka
Nová èeská pohádka re�iséra Zdeòka Tro�ky. 98
minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

NEDÌLE 6. ÈERVENCE
21.30 Pan vèelka
Vèela v�dycky vèele�.Animovaná rodinná komedie
s èeským dabingem, 86 minut. Vstupné: Kè 70,- Mlá-
de�i pøístupno

PONDÌLÍ 7. ÈERVENCE
21.30 Monstrum
Tahle noc zmìní �ivot v�em. A nìkterým ho ukonèí�
Stoprocentní adrenalinový zá�itek s èeskými titulky. 85
minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i do 15 let nepøístupno.

ÚTERÝ 8. ÈERVENCE
21.30 Venkovský uèitel
Ka�dý nìkoho potøebuje ... Pavel Li�ka, Zuzana
Byd�ovská a Pavel �edivý v novém èeském filmu. 125
minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i do 15 let nepøístupno.

STØEDA 9. ÈERVENCE
21.30 Penelope
Schovávala se celý �ivot� je èas ukázat svìtu, kdo
doopravdy je. Kouzelná moderní pohádka o lásce a
sebepoznání s èeskými titulky. 102 minut
Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno. 

ÈTVRTEK 10. ÈERVENCE
21.30 Lovci pokladù:Kniha tajemství
Druhé dobrodru�ství hledaèe pokladù Benjamina
Gatese v hereckém podání Nicolase Cage. Èeské titul-
ky, 124 minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

PÁTEK 11. ÈERVENCE
21.30 Bobule, aneb nevinnì o vínì
Èeská letní komedie nás zavede na moravské vinice.
90minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

SOBOTA 12. ÈERVENCE
21.30 Úhel pohledu
8 lidí, 8 úhlù pohledu, 1 pravda. Akèní thriller o aten-
tátu na prezidenta Spojených státù. Èeské titulky, 90
minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno. 

NEDÌLE 13. ÈERVENCE
21.30 Asterix a Olympijské hry
Asterix a Obelix zpìt, tentokrát ve sportovním zápo-
lení. Rodinnou komedii uvedeme s èeským dabin-
gem. 117 minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno. 

PONDÌLÍ 14. ÈERVENCE
21.30 Michael Clayton
Pravda se dá pøizpùsobit� George Clooney v roli vyjed-
návaèe mocné právnické firmy, v thrilleru s èeskými
titulky. 119 minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

ÈTVRTEK 31. ÈERVENCE
18.30 Neuvìøitelný Hulk      
Americký akèní film. Komiksový hrdina se navrací�
V hl. rolích  E. Norton, L. Tylerová, T. Roth, R. Dow-
ney Jr.  Re�ie: Luis Letterier,  112 min, èeské titulky,
premiéra,  mláde�i  do 12 let nevhodný  

21.00 Hancock
Americký akèní film. Seznamte se s hrdinou. Zachraòu-
je nás.  At́ se vám to líbí nebo ne� V hl. rolích  W.
Smith, Ch. Theronová  re�ie: Peter Berg, èeské titulky,
premiéra,  mláde�i do 12 let nevhodný  

ÚTERÝ 15. ÈERVENCE
21.30 O rodièích a dìtech
Nová èeská komedie o otcích, synech a �enách jejich
�ivota. V re�ii V. Michálka hrají Josef Somr, D.
Novotný, Z. Stvínová, J. Lábus a dal�í. 101 minut
Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

STØEDA 16. ÈERVENCE
21.30 Americký gangster
Russel Crowe a Denzel Washington ve strhujícím pøí-
bìhu o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnìj�ích mu�ù
newyorského podsvìtí. Èeské titulky, 155 minut.
Vstupné: Kè 70,- Mláde�i do 15 let nepøístupno.

ÈTVRTEK 17. ÈERVENCE
21.30 Ne� si pro nás pøijde
Je�tì si to u�ít �. Jack Nicholson a Morgan Freeman
v americké komedii s èeskými titulky. 97 minut.
Vstupné:Kè 70,- Mláde�i pøístupno. 

PÁTEK 18. ÈERVENCE
21.30 O �ivot
Nová èeská komedie re�iséra Milana �teindlera s Voj-
tou Kotkem v hlavní roli. 90 minut. Vstupné: Kè 60,-
Mláde�i pøístupno.

SOBOTA 19. ÈERVENCE
21.30 U mì dobrý
Nová èeská komedie na motivy Petra �abacha, podle
scénáøe Petra Jarchovského, v re�ii Jana Høebejka.
Hrají: B. Polívka J. Somr, J. Schmitzer, L. Vlasáková a
dal�í. 102 minut. Vstupné: Kè 75,- Mláde�i pøístupno.

NEDÌLE 20. ÈERVENCE
21.30 Horton 
Tvùrci Doby ledové pøicházejí se zbrusu novou
pohádkou pro dìti i dospìlé. Animovaný rodinný film
s èeským dabingem. 85 minut. Vstupné: Kè 70,- Mlá-
de�i pøístupno.

PONDÌLÍ 21. ÈERVENCE
21.30 Rambo do pekla a zpìt
Ètvrtý díl série nás tentokrát zavede do jihovýchodní
Asie, kde se stárnoucí John Rambo - Sylvester Stal-
lone usadil. Akèní thriller s èeskými titulky, 95 minut.
Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno. 

ÚTERÝ 22. ÈERVENCE
21.30 Iron Man
Hrdinové se nerodí, hrdinové se vyrábìjí. Americký
akèní film s èeskými titulky. 105 minut. Vstupné: Kè
70,- Mláde�i pøístupno.

STØEDA 23. ÈERVENCE
21.30 Soukromá válka pana Wilsona
Podle skuteèné události - tohle by pøece nikdo nevy-
myslel. Tom Hanks v hlavní roli americké komedie s
èeskými titulky. 102 minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde-
�i do 15 let nepøístupno.

ÈTVRTEK 24. ÈERVENCE
21.30 Indiana Jones a Království 

køi�t́álové lebky
Steven Spielberg vrací po mnoha letech slavného
hrdinu opìt na filmové plátno. V hlavní roli Harisson
Ford. Èeské titulky. 123 minut. Vstupné: Kè 70,-
Mláde�i pøístupno.

PÁTEK 25. ÈERVENCE
21.30 Nejkrásnìj�í hádanka
Repríza úspì�né èeské pohádky re�iséra Zdeòka Tro-
�ky. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

SOBOTA 26. ÈERVENCE
21.30 Taková normální rodinka
Nová èeská komedie na motivy knihy Fan Vavøincové
s Evou Holubovou, Jiøím Dulavou, J. Mádlem, I. Chýl-
kovou a dal�ími. 90minut. Vstupné: Kè 75,- Mláde�i
pøístupno.

NEDÌLE 27. ÈERVENCE
21.00 Ratatouille
Animovaná rodinná komedie o kryse, která tou�í stát
se vyhlá�eným paøí�ským kuchaøem. Èeský dabing.
110 minut. Vstupné: Kè 70,- Mláde�i pøístupno.

Letní kino Mostkovice 



Pøíbìh této animované komedie se ode-
hrává ve staré Èínì. Mladý pandí samec
Po je uctívaným bojovníkem kung-fu,
ov�em jen ve svých snech. Kdy� se pro-
budí, èeká jej rozná�ení polévky s nudle-
mi ve stánku jeho tatínka. I pøi obsluze
hostù Po vzhlí�í vzhùru k paláci, kde sídlí
vá�ení váleèníci. Pìt mistrù kung-fu �
Tygøice, Kudlanka, Opièák, Zmije a Jeøáb
� pøedstavuje pìt tradièních bojových
stylù. Øíkají si Pìt pøízrakù a Po by chtìl
být jako oni. Ale kuchynì se k pandì hodí
víc ne� umìní boje, jak jsou pøesvìdèeni
v�ichni ostatní. Kupodivu ten nejpovola-
nìj�í, staøièký mistr Ugvej, zvolí Poa pøi
velkém shromá�dìní za Draèího bojovní-
ka, který jediný smí nahlédnout do staro-
dávného v�emocného svitku. Pøes odpor
pìti váleèníkù i jejich mistra �ifa zaèíná
nemotorný pandí samec trénink. Taje
kung-fu je tøeba si osvojit rychle, nebot́ na
údolí se valí zlo. Leopard Taj Lung, nej-
lep�í, ale zavr�ený a uvìznìný �ák mistra
�ifa, právì uprchl z pevnosti. Mù�e ho
zastavit právì jen Draèí bojovník. Po se
nakonec nauèí vìøit sám sobì a stane se

mistrem kung-fu a leopardovi nebezpeè-
ným protivníkem.
Tento animovaný film pøiná�ejí tvùrci ze
studia Dream Works a vrací se jím na
výsluní, které si vydobyli Shrekem. 
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Ben Campbell (Jim Sturgees) je stydlivý a
geniální student M.I.T., který nachází
odpovìï na svoje problémy s financová-
ním studia v hazardních hrách. Je mu
nabídnuto èlenství ve skupinì nejnadanìj-
�ích studentù, kteøí ka�dý víkend odjí�dìjí
pod fale�nou identitou do Vegas, kde vyu-
�ívají svých dovedností k tomu, aby si v
kartách pøi�li na slu�né peníze. Jejich
potenciál objevil svérázný profesor mate-
matiky a génius v oboru statistiky, Micky
Rosa (Kevin Spacey), a spoleènými silami
vymysleli zpùsob, jak herní systém poko-
øit. Zásluhou toho, �e se nauèili poèítat
karty a osvojili si komplikovaný systém
tajných signálù, jsou schopni vyhrávat v
kasinech pohádkové èástky. Ben, který
podlehne vidinì penìz, �ivotnímu stylu v
Las Vegas a chytré a pohledné èlence
jejich týmu, Jill Taylor (Kate Bosworth),
stále více riskuje. Aèkoliv poèítání karet
není nezákonné, v sázce je mnoho a záhy

nejde jen o to orientovat se v kartách, ale
také o nutnost nenechat se pøistihnout hro-
zivým �éfem ochranky jednoho z kasin:
Colem Williamsem (Laurence Fishburne). 

Erik (Josh Hartnett) je mladý sportovní
reportér v Denveru, který svého �éfa
(Alan Alda) nijak neoslnil. Aby vìci byly
hor�í, jeho u� témìø bývalá man�elka
Joyce (Kathryn Morrisová) je schopnou
reportérkou ve stejných novinách. Erik
dostal práci kvùli ní, ale ona právì po�á-
dala o rozvod. Erik mo�ná nachází cestu
jak zachránit vlastní kariéru � a mo�ná i
nìkoho jiného. Mezi bezdomovci potkal
bývalého boxera �Battling Boba� Satter-
fielda (Samuel L. Jackson), o kterém si
v�ichni myslí, �e je mrtev. Po kombinaci
projeveného zájmu, manipulace a drob-
ných úplatkù (pivo a zápasy), mu starý
boxer vypráví svùj pøíbìh. Erik tu vidí
�anci na udr�ení si místa v novinách, ale
i na televizní nebo filmový trhák. 
Recenzent Hammond hovoøí o Jacksono-
vì �ivotním hereckém výkonu (�Nikdy
nebyl lep�í�). Bì�te se pøesvìdèit do
kina.

REPORTÉR V RINGU  re�ie: Rod Lurie

Je spousta dveøí, ale pouze jedny vedou
do Narnie. Petr, Zuzana, Edmund a
Lucinka se opìt dají do zachraòování
tohoto kouzelného svìta. Od prvního dílu
v Narnii ubìhlo spousta èasu a opìt ji
su�uje zlo. Tentokrát v podobì obèanské
války. Jediný kdo zemi mù�e zachránit je
princ Kaspian, který po�ádá o pomoc na�i
známou ètveøici. Film je natoèen podle
sedmidílného kni�ního bestselleru Clive
Staples Lewise.
První filmový díl Letopisù Narnie sklidil
u divákù velký úspìch, nyní pøichází
princ Kaspian jako dal�í hrdina eposu.
Re�isér Andrew Adamson nemìl snadnou
práci. Zapomeòte na romantický pohád-
kový pøíbìh, u� nikdy nebude v Narnii tak
veselo a bezstarostno, jako bylo v první
èásti, která pøi�la do kin pøed tøemi lety
pod názvem Lev, èarodìjnice a skøíò.  Z
dìtí se stávají dospìlí, èas nelze vrátit
zpátky. Film by se dal místy oznaèit za
váleèné drama, ov�em s mistrovským

výtvarným pojetím, velkolepou výpravou
a skvìlými triky.

LETOPISY NARNIE...  re�ie: Andrew Adamson

Wesley Gibson (James McAvoy) je mla-
dík, jeho� �ivot se ocitnul v bludném
kruhu formovaném ka�dodenní rutinní a
nudnou prací. Navíc mu s jeho nejlep-
�ím kamarádem utekla pøítelkynì a on
nemá ani �petku odvahy k tomu, aby s
tím nìco udìlal. V�echno zmìní jedno
setkání, bìhem nìho� se dozví, �e jeho
otec byl hlavou tajné organizace nájem-
ných vrahù, která odnepamìti udr�uje
na svìtì køehkou rovnováhu podle pra-
vidla �Zabij jednoho, zachrání� tisíce�. 
Tak tento snímek má být akèním trhá-
kem léta 2008. Film Wanted je velmi
volnou adaptací drsného stejnojmenné-
ho comicsu, v hlavních rolích vedle
McAvoye, jednoho z nejtalentovanìj-
�ích hercù souèasnosti, uvidíte Angelinu
Jolie a Morgana Freemana. Ruský re�i-
sér Timur Bekmambetov Wanted natoèil
jako svùj první hollywoodský velkofilm
a �lápl do toho ve velkém stylu. Ostatnì
jeho první film Noèní hlídka pochválil
sám Quentin Tarantino.
Wanted je jedním z nejvìt�ích americ-
kých filmù, který se toèil v Èeské repub-

lice. Loni na jaøe tu �táb, vèetnì Angeli-
ny Jolie a Jamese McAvoye, strávil bez-
mála dvanáct týdnù.

WANTED          re�ie: Timur Bekmambetov

Mimoøádná osobnost Al�bìty Báthoryo-
vé zamìstnává historiky u� po staletí.
Je�tì dnes, bezmála ètyøi sta let po její
smrti se pohledy na její �ivot a vinu roz-
cházejí. V Guinessovì knize rekordù je
uvádìna jako nejvìt�í vra�edkynì v dìji-
nách lidstva. Re�isér Jakubisko v�ak po
pøeètení publikovaných dìl a prostudo-
vání historických materiálù dospìl k
odli�nému závìru: �Podle mne byla tato
renesanèní, inteligentní a vzdìlaná �ena
obìtí tìch, kteøí prahli po jejím
majetku.�
Film je pøíbìhem o Al�bìtì a její nenapl-
nìné lásce k slavnému italskému malíøi
Caravaggiovi, o man�elském poutu
nejmocnìj�ích uherských rodù Báthory a
Náda�dy a o intrikách palatína Juraje
Thurza.
�Vìrnì se dr�ím v�ech historických
údajù a známých faktù, ov�em do zapl-
òování bílých míst historie jsem zapojil
svoji fantazii,� dodává re�isér.

BATHORY  re�ie: Juraj Jakubisko

KUNG FU PANDA         re�ie: Mark Osborne, John Stevenson 

OKO BERE        re�ie: Robert Luketic
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Divadelní pøedplatné - skupina A
Axel Hellstenius: 
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Hra vypráví naprosto výjimeèný pøíbìh dvou pacien-
tù, kteøí se dostávají z ústavu do sociálního bytu, aby
se nauèili �ít v tak zvané normální spoleènosti. Je
jasné, �e návrat do �ivota se neobejde bez pøeká�ek,
o nich� my, "zdraví" lidé nemáme ani potuchy. Hrají:
V. Dlouhý, M. Dlouhý, V. Fridrich/R. Ja�ków, K.
Cibulková/P. Barto�ová. Re�ie: Ondøej Zajíc 
DIVADLO KALICH PRAHA

Noël Coward: ROZMARNÝ DUCH 
Líbivá anglická duchaøská komedie o tom, �e není
radno zahrávat si s okultními vìdami, zvlá�t́ kdy�
hlavní medium je ponìkud potrhlé povahy. Pak se
lehce mù�e stát, �e seriózní mu� za�ívá rodinné pro-
pletence, s nimi� si neví rady. Pøíbìh Charlese Con-
domina obletìl úspì�nì doslova celý svìt a potì�il
miliony divákù. Hrají: Lucie Zedníèková/ Jana Zená-
hlíková, Mahulena Boèanová / Adéla Gondíková /
Kateøina Hrachovcová, Ludmila Molínová / Hana
Talpová, Ivana Andrlová / Olga �elenská, Marcela
Nohýnková / Jana �ulcová, Marcel Va�inka / Daniel
Rous, Zby�ek Pantùèek / Petr Pospíchal. Re�ie:
Milan Schejbal
DIVADELNÍ SPOLEÈNOST HÁTA
PRAHA

Sean O´Casey:
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Kolotoè bláznivých situací v jednom penzionu, kam
se uchýlí jeho nájemník se svou sleènou. Ten penzion
má ale pøísné domovní pøedpisy, a tak zpùsob, jak se
zbavit ne�ádoucí sleèny, je hlavní osou této fra�ky,
kterou proslavil stejnojmenný film Jiøího Krejèíka.
Hrají: S. Schuller, P. Duspivová, Z. Kalina, H. Karo-
chová ad. Re�ie: Milan Schejbal
DIVADLO ANTONÍNA DVOØÁKA
PØÍBRAM

Ludvík A�kenazy - Jan Borna:
JAK JSEM SE ZTRATIL
ANEB MALÁ VÁNOÈNÍ POVÍDKA
Vánoèní divadelní revue "pro�pikovaná" �ivì hraný-
mi hity �edesátých let. Poetický pøíbìh jednoho �tìd-
rého dne umocòují barvité divadelní postupy, které na
inscenaci oceòují kritika i diváci. Hrají P. Tesaø, J.
Vondráèek,  P. Varga, C. Koliá�, K. Sedláèková-Olto-
vá ad. Re�ie: Jan Borna
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA

Eugéne Labiche: 
NEJ�TASTNÌJ�Í ZE TØÍ
Pan Marjavel �ije v navenek spokojené domácnosti
se svou druhou �enou Hermance. Rodinného pøítele
Ernesta vyu�ívá k práci v domì i na zahradì, ale netu-
�í, �e Hermance s ním udr�uje tajný pomìr, stejnì
jako udr�ovala jeho první �ena s jiným rodinným pøí-
telem Jobelinem. On sám pak jednou za èas tajnì
nav�tìvuje místní nevìstinec. Shodou okolností
vznikne situace, kdy jsou v�ichni mu�i podezíráni z
nevìry.  Hrají I. Øezáè, S. Postlerová, K. Halbich/J.
Hájek, M. Dlouhý/T. Pavelka,  M. Hudeèková/M.
Procházková ad. Re�ie Vladimír Strnisko
DIVADLO PALACE PRAHA

Giacomo Puccini: 
SESTRA ANGELIKA
- GIANNI SCHICCHI

Dvì jednoaktové opery. Pøedlohou Gianni Schicchi je
jedna pøíhoda z Dantovy Bo�ské komedie. Odborníci
tvrdí, �e tato opera je snad vùbec nejlep�í Pucciniho
dílo. Je to pravá italská buffa v moderním rouchu,
sr�ící hudebním vtipem. A je stále souèasná - praný-
øuje laènost po majetku a lakotu ne�títící se �ádného
úskoku. Sestra Angelika je zajímavá nejen stále aktu-
álním pøíbìhem o neman�elském dítìti, ale také tím,
�e v ní vystupují pouze �enské postavy. Úèinkují: K.
J. Kramoli�ová/K. Vovková j.h., A. �kurhan/L. Nes-
hyba j.h. a dále celý operní ansámbl Slezského diva-
dla. Dirigent Damiano Binetti, re�ie Jana Andìlová-
Pletichová.
SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA

Cena pøedplatného skupiny A:
I.místo 1100 Kè - II. místo 1000 Kè - III.
místo 900 Kè

Divadelní pøedplatné - skupina B 
Jacques Offenbach:
KRÁSNÁ HELENA
V nesmrtelném Offenbachovì zpracování Krásné
Heleny vùbec nejde o nové umìlecké vyjádøení antic-
kého námìtu, ale o pøíbìh vpravdì soudobý. Ov�em i
kdybyste snad nevìdìli nic o lehkomyslnosti �eny
francouzského císaøe, o záletech samotného Napoleo-
na III. ani o politických pletkách druhého císaøství,
oslní vás neuvìøitelný gejzír hudebních nápadù. Dílo
zakladatele operetního �ánru je velkolepou satirou na
Paøí� onìch let, na její bohy a vládce, na její lehko-
myslné Heleny, krasavice i �árlivé man�elky. Úèinku-
jí: P. Martínek/M. Klamo j.h.,  O. Dole�el/V. Málek, E.
Gazdíková/L. Vítková ad. Dirigent Miloslav Oswald,
re�ie a choreografie Gustav Skála j.h.
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

William Douglas Home: 
LEDÒÁÈEK
Anglická komedie o vdovì, sirovi a jeho komorníko-
vi, kteøí se doká�í i ve star�ím vìku tì�it ze �ivota. Hra
Ledòáèek mìla premiéru v záøí 1977 v Theatre Royal
v Nottinghamu. Po krátkém turné se inscenace s úspì-
chem pøestìhovala na del�í dobu do Londýna. Pra�ské
divadlo Ungelt pøiná�í tuto hru velkých hereckých pøí-
le�itostí v èeské premiéøe. Hrají: A. Vránová, F.
Nìmec, P. Kostka. Re�ie: Ladislav Smoèek.
DIVADLO UNGELT PRAHA

Charles Ludlam: ZÁHADNÁ IRMA
Záhadná Irma je zdaøilou parodií na hororové pøíbì-
hy se v�ím v�udy, co k tomuto �ánru patøí. Na�i dva
pøední komici Jana Paulová a Pavel Zedníèek ztvár-
òují hned sedm rolí najednou, jejich povìstný herec-
ký temperament si tedy nále�itì pøijde na své. 
Hra se v USA stala velkým hitem a posbírala øadu
presti�ních cen, Divadlo Kalich ji uvádí v èeské pre-
miéøe. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníèek. Re�ie:
Petr Novotný.
DIVADLO KALICH PRAHA

PAVLA BØÍNKOVÁ, JAN JE�EK -
SOUZNÌNÍ
Veèer duetù �pièkových interpretù Pavly Bøínkové a
Jana Je�ka za klavírního doprovodu Jiøího Pazoura.
Pavla Bøínková získala cenu Thálie 2007 za roli
Anhilte v Kalmánovì Èardá�ové princeznì, kterou
nastudovala v Hudebním divadle Karlín. Jan Je�ek je
nositelem stejné ceny z roku 1999. V poøadu Souznì-
ní zazní to nejlep�í od autorù muzikálové tvorby.

Rudolf Friml: KRÁL TULÁKÙ
Plných dvacet let nezaznìlo na olomoucké divadelní
scénì dílo velkého svìtobì�níka Rudolfa Frimla -
èeského skladatele, kterého si Amerika pøisvojila
natolik, �e ho lexikony v  zámoøí oznaèují za nejlep-
�ího amerického operního skladatele. Témìø duma-
sovský pøíbìh o významném básníkovi støedovìku,
Francoisovi Villonovi mìl s Frimlovou hudbou mìl
takový úspìch, �e se ho zmocnily kamery a jako
jedno z prvních zfilmovaných scénických dìl byl
úspì�nì uveden s nesmrtelným Mauricem Chevalie-
rem v titulní roli. Úèinkují: P. Císaø j.h./A. Valenta, P.
�íma, P. Cimburková/Z. Molíková ad. Dirigent
Tomá� Hanák, choreografie Jiøí Kyselák, re�ie Martin
Dubovic j.h.
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Nikolaj Vasiljeviè Gogol: REVIZOR
V okresním mìstì vládne zmatek, mìst�tí zastupitelé
si hledí jen své kapsy, v�ude bují korupce, l�i se vr�í
jedna na druhou a ve�keré nedostatky se øe�í prostì
tím, �e se buï zametou pod koberec, nebo se v pøípa-
dì potøeby vhodnì zamaskují, aby nebyly tolik vidìt.
Zále�í pouze na schopnosti úøedníkù, zda a jak dove-
dou ze svých prù�vihù udìlat zásluhu a pøednost.
Genialita Gogolovy hry spoèívá v jedineèném rozvi-
nutí zápletky zalo�ené na skuteènosti, �e strach mají
jak ti, kteøí se bojí svého odhalení, tak sám domnìlý
revizor. Hrají: F. Richtermoc, H. Pech, M. Kleplová,
K. Kociánová, J. Èepelka, J. Klepl, J. Zapletal ad.
Re�ie: Ivo Krobot
KLICPEROVO DIVADLO HRADEC
KRÁLOVÉ

Cena pøedplatného skupiny B:
I.místo 1100 Kè - II. místo 1000 Kè - III.
místo 900 Kè

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV

Divadelní pøedplatné - skupina 5P
Robert Bolt: AT �IJE KRÁLOVNA
Duel dvou královen napsaný podle skuteèných udá-
lostí. Anglická královna Al�bìta I. a skotská královna
Marie Stuartovna bojují o moc, èest, lásku a nakonec
i o holý �ivot. Tragikomické a nadèasové  podoben-
ství o vzestupu a pádu i pomíjivosti pozemských vìcí
a neuchopitelnosti tìch ostatních. Hrají: J. Èvanèaro-
vá j.h., Z. Slavíková, R. Jelínek, M. Kopeèný, J.
Teplý ad. Re�ie: Petr Kracik
DIVADLO POD PALMOVKOU
PRAHA

Alessandro Baricco: NOVECENTO
Strhující pøíbìh geniálního klavíristy. Odehrává se na
lodi, která pravidelnì brázdila oceán mezi Evropou a
Amerikou. Novecento je jméno odlo�eného novoro-
zenìte, které námoøníci objevili v podpalubí. V prù-
bìhu let se chlapec nauèil hrát na piáno tak, �e i Bùh
tanèil, pokud se nikdo nedíval... Radost ze hry, která
se z vypravìèe Novecenta naka�livì pøená�í na divá-
ka, je nejen barvitá a barevná, ale je souèasnì detail-
nì propracovaným hereckým výkonem, z nìho� jako
základní motto èi�í pozitivní, humanistický pøístup k
�ivotu. David Prachaø získal za roli cenu Thálie 2006.
Úèinkují: D. Prachaø, E. Viklický. Re�ie: Lucie Bìlo-
hradská.
VIOLA PRAHA

Neil Simon: DROBEÈKY
Z PERNÍKU
Nìkolik bì�ných �ivotních situací, které musí øe�it
alkoholièka právì propu�tìná z léèení, její nedospìlá
dcera a stále neúspì�ný herec, èekající na pøíle�itost,
která nepøichází. Tragikomický pøíbìh s nadìjeplným
koncem. Hrají: S. Sta�ová j.h. (cena Thálie za rok
2007), R. Filásková, È. Geboudský j.h. ad. Re�ie:
Milan Schejbal.
DIVADLO ANTONÍNA DVOØÁKA
PØÍBRAM

DIVOCÍ KONÌ
Program ètyø baletních choreografií Pra�ského
komorního baletu Pavla �moka nese název po posled-
ní z nich, která vznikla na písnì Jaromíra Nohavici.
Jsou to choreografie o lidech, pro lidi - stejnì jako
Nohavicovy písnì. Choreografie: Lucie Holánková,

JAK ZÍSKAT PØEDPLATNÉ 2008 - 2009
- prodej od 23. do 27. èervna 2008 a dále od 4. srpna do 6. záøí 2008
- stálí abonenti - rezervace míst do 8. srpna
- po tomto datu budou místa prodána jiným zájemcùm
SOUÈASNÉ PERMANENTKY SI PØINESTE S SEBOU - URYCHLÍTE PRODEJ

Pavel �mok, Kateøina Dedková-Franková
PRA�SKÝ KOMORNÍ BALET PAVLA
�MOKA

Karel Poláèek - Martin Vaèkáø - 
Ondøej Havelka: MU�I V OFFSIDU
Komedie o tom, �e kdo zradí svùj klub nemá �tìstí v
�ivotì. Dozvíte se, co uèiní vá�eò fotbalová z pana
Naèeradce, majitele obchodu s konfekcí a gumáky a
kterak otec a syn Habáskovi skrze lásku k �i�kovské
Viktorce dojdou rodinného �tìstí. Pøitom se bude
va�e bránice tøepetat jako míè ve svatyni soupeøova
brankáøe. Hrají: O. Jirák, E. Reitrová, V. Havelka j.h.
M. Bro�ek j.h. ad. Re�ie: Ondøej Havelka
MÌSTSKÉ DIVADLO MLADÁ
BOLESLAV

Václav Havel: �EBRÁCKÁ OPERA
Hra je skvìlou lekcí o moci slova - jak je pou�ívat
nejen ke komunikaci, ale pøedev�ím k manipulaci.
Pokud máte pocit, �e se vám obèas v nìkterých situ-
acích nedostává slov, ze �irokého sortimentu frází si
zaruèenì vyberete tu pravou. Inteligentní komedie o
tom, �e ne v�dy zvítìzí pravda a láska nad l�í a nená-
vistí. Ka�dý prostì dìlá jen to, co ostatní: sleduje své
cíle a kryje si záda. Nikdo není tím, kým se na první
pohled zdá. A jediné pravidlo, které platí, je, �e �ádná
pravidla neplatí. A ten, kdo ví víc, bere v�e. Hrají: I.
Øezáè, R. Ja�ków, S. �árský, K. Pollertová-Trojano-
vá, A. Veldová, K. Halbich, M. Dlouhý j.h., J. Tesa-
øová j.h. / J. Smutná j.h. ad. Re�ie: Michal Lang
�VANDOVO DIVADLO PRAHA

Jean Dell - Gérald Sibleyras:
PÙLDRUHÉ HODINY ZPO�DÌNÍ
Po tøiceti letech man�elství je nejvy��í èas mnoho vìcí
zásadnì zmìnit. Man�elé Sansieuovi se jednoho dne
bìhem devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci,
revoltu proti zavedeným man�elským stereotypùm a
vymetení nudy ze svého �ivota. Podaøí se jim to? Hrají:
Daniela Koláøová, Milan Lasica. Re�ie: Patrik Hartl
STUDIO DVA PRAHA

Ceny pøedplatného skupiny 5P:
I.místo 1400 Kè - II. místo 1300 Kè - III.
místo 1200 Kè

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV

SOBOTA 12.7.2008
14.00 - Poslechnìte jak bejvávalo

Loutkové divadlo STAROST (Prostìjov)
Divadelní hra nejen pro dìti

NEDÌLE 13.7.2008
18.00 - Oficiální zahájení festivalu
18.15 - kapela LB1  (Prostìjov)

- kapela  Durchumdurch  (Prostìjov) 
- kapela ø-gø (Litovel)  

PONDÌLÍ 14.7.2008
19.00 - Filmové projekce studentských 

talentù
Prùøez tvorbou nejen prostìjovských filmaøù

ÚTERÝ    15.7.2008
19.00 - OLDBROWNSHOES

Brit rock (Prostìjov) 
20.45 - Sto Chutí   

Rock (Prostìjov)

STØEDA 16.7.2008
18.00 - Správní kluci  

Koncert hudební skupiny (ÚSP Nezamyslice)

19.00 - ?????
DS WICCA (Ostrava)

ÈTVRTEK  17.7.2008
19.00 -  ?????

DS WICCA (Ostrava)
20.30 - kapela M.E.L.L.  

Koncert hudební skupiny (Rimavská Sobota)  

PÁTEK     18.7.2008
18.00 - DS Pomesfrites (ZU� Plumlov)
18.15 - Na jednom dvore 

(DS "Daxner" Tisovec)    
- DS WORKSHOP 2008 
CARMINA BURANA
veøejná generálka

SOBOTA 19.7.2008
19.30 - Správní kluci  

Koncert hudební skupiny (ÚSP Nezamyslice)
20.30  - kapela M.E.L.L.  

Koncert hudební skupiny (Rimavská Sobota)  
22.00 - DS WORKSHOP 2008 

CARMINA BURANA
Slavnostní premiéra 
Vstupné  30,- Kè
Dìti do 15 let zdarma 

Zámek Plumlov   
VII. roèník mezinárodního divadelního workshopu Carmina Burana



Spolu s pøíchodem slunného léta se
tento festival konal v Prostìjovì ji� po
jedenácté. Program  probíhal ve dnech
3. - 8. èervna v Základní umìlecké �kole
Vladimíra Ambrose v Prostìjovì, v
Mìstském divadle, v divadle Point a po
pìtileté pauze opìt na nádvoøí prostì-
jovského zámku. 
Øeditelka festivalu Hana Kotyzová pro
leto�ní rok zvolila opravdu pestrý pro-
gram, diváci shlédli jak pøedstavení nadìj-
ných talentù ze Základní umìlecké �koly,
tak divadelních hostù nejen z Èeské repub-
liky.
Výborné byly tøeba tøi kusy z tvorby ZU�
Vl. Ambrose, které �áci pøedstavili 5. èerv-
na jako jeden blok. První z nich, autorský,
lehce hororový pøíbìh Deník J. K. v podá-
ní divadelního souboru Bombièky, napros-
to skvostná Holá �aba v podání recitaèního
souboru Rozumprdi a Anti-kus, sci-fi,

které by se zanedlouho mohlo stát skuteè-
ností v podání divadelního souboru Èoèka
na kyselo. Ústøední roli této hry zahrála
velmi nadaná Eva Hacurová (mimo jiné po
prázdninách zaèíná studovat na konzerva-
toøi v Brnì).
Eva v�ak není jediný talent, který letos na
MEDartu zazáøil.  
4. èervna mìli nadaní �áci L�U samostat-
ný profil pøíznaènì nazvaný Dramat́ácké
hvìzdièky, kde pøedvedli rùzné skeèe,
monology nebo zpìv.
A jak se letos festival vydaøil oèima øedi-
telky festivalu Hany Kotyzové?
"Jsem opravdu moc ráda, �e se nám poda-
øilo pøesunout èást programu do prostìjov-
ského zámku, v rámci festivalu toti� potøe-
bujeme i nìjaký venkovní prostor. Vloni
jsme vyu�ili Rajskou zahradu v kostele
Pový�ení sv. Køí�e, nìkolik let pøedtím
jsme pùsobili v parku ve Smetanových

Sadech. Obì místa ale mají svá negativa a
zámku se prostì nic nevyrovná. MEDart
zde probíhal celý páteèní a sobotní veèer.
Myslím, �e pro divadlo je to moc dobrý
prostor, je tam skvìlá akustika, výborná
atmosféra a hlavnì je to v centru mìsta.
Byli jsme mile pøekvapeni, pøedstavení

mìla velmi slu�nou náv�tìvnost, hlavnì v
pátek, kdy hrálo Divadlo Polárka (profesi-
onální divadlo - pozn. red.) hru Pohádky
krále Jeèmínka. Nádvoøí bylo plné divákù."
MEDart se letos opravdu vydaøil a nezbý-
vá ne� doufat, �e pøí�tí rok bude minimál-
nì stejnì tak úspì�ný jako ten leto�ní.  -be-
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LETO�NÍ MEDART SE OPÌT VRÁTIL NA ZÁMEK

HRA LYONSKÝCH LIDOVÝCH LOUTKÁØÙ

Úspì�ná hra "Giòol na smrtelné posteli" v
provedení loutkáøù z prostìjovské Staros-
ti  byla k vidìní nejen na prostìjovském
zámku v rámci festivalu Medart,  ale hned
následující také na hradì Helf�týnì .
Poèasí loutkáøùm nedovolilo hrát pod

�irým nebem, proto se obì pøedstavení
odehrála ve výstavní síni tohoto rozlehlé-
ho hradu. 
Dlu�no podotknout, �e i pøes nepìkné
poèasí a spousty jiných hradních lákadel
si  loutkáøi své diváky na�li.     -iè-

NOÈNÍ PREZENTACE SITE SPECIFIC 
V rámci divadelního festivalu MEDart
2008 se na prostìjovském zámku usku-
teènily noèní prezentace ,,site specific",
které v rámci pøehlídky talentù Zámek
Pointu 08 realizovali èlenové divadla
Point a Atelieru modrý Andìl. Noèní pro-
hlídka zámku nabízí mnohá pøekvapení,

vznikla také kolekce výtvarných fotogra-
fií èlenù fotokrou�ku, na kterých jsou
zachyceni nejen úèastníci prohlídky, ale i
realizaèní tým. Prohlídky se bylo mo�no
zúèastnit také v rámci festivalu Zámek
Wolkrovu Prostìjovu 2008.

Magdalena Jansová
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25.-26. ÈERVENCE Keltská noc  
/ATC �ralok a nádvoøí zámku/

Zámek Plumlov   

Pøedplatné:
Abonentní koncerty Kruhu pøátel
hudby

ALFONS JINDRA
Orchestr Èeského rozhlasu Brno
divadelní sál

LUBOMÍR BRABEC 
- kytara & Q VOX - mu�ské kvinteto
divadelní sál

ITALSKÁ NOC
MORAVSKÁ FILHARMONIE
OLOMOUC
Slavné árie a sborové scény z italských oper. 
Zpívají: B. Sabella - soprán, E. Gazdíková - soprán,
P. Martínek - tenor, J. Kettner - baryton, Akademic-
ký sbor� �erotín, pìvecký sbor Moravského divadla
Olomouc. Dirigenti: Petr Vronský, Petr �umník.
divadelní sál

ANDÌL A ÏÁBEL
ENSEMBLE TOURBILLON
Koncert vìnovaný zejména tvorbì dvou virtuózních
francouzských gambistù Marina Maraise a Antoina
Forqueraye.  Tito hráèi na violu da gamba pøedsta-
vují vedle J. B. Lullyho, M. A. Charpentiera, J. F.
Rebela a F. Couperina to nejlep�í, co francouzské
baroko svìtu dalo. Soubor Ensemble Tourbillon
vedený Petrem Wagnerem tvoøí mezinárodnì uzná-
vaní hudebníci z celé Evropy. 
pøedná�kový  sál

HUDBA Z VÝCHODU
IVAN �ENATÝ - housle

MORAVSKÁ FILHARMONIE
OLOMOUC
M. I. Glinka: Kamarinskaja
A. Chaèaturjan: Koncert pro housle a orchestr
P. I. Èajkovskij: Symfonie è. 1 "Zimní sny"
divadelní sál

PRAGUE BASSON BAND
VÁCLAV VONÁ�EK 
MARTIN PETRÁK 
RADEK DOSTÁL
VÁCLAV FÜRBACH
Fagotový soubor Prague Bassoon Band vznikl v roce
2005 z iniciativy Václava Voná�ka, vítìze øady pres-
ti�ních mezinárodních soutì�í (Talent roku 2002 -
Praha, IDRS - Melbourne, Lod�). Dal�ími èleny sou-
boru jsou pøední èe�tí fagotisté té�e generace. V�ich-
ni èlenové jsou absolventy pra�ské HAMU ve tøídì
Prof. Franti�ka Hermana a Prof. Jiøího Seidla.
pøedná�kový sál

Bonus: CIGÁNSKI DIABLI 
+ MORAVSKÁ FILHARMONIE 
OLOMOUC
Cigánski diabli (Gypsy Devils) je osmièlenný
orchestr, který koncertoval témìø v celém svìtì.
Spoleèný koncert s Moravskou filharmonií Olomouc
pøedstaví posluchaèùm repertoár Cigánských diablov
za doprovodu symfonického orchestru. Skupina má
velmi �iroký zábìr - od folklóru pøes klasiku, operet-
ní a muzikálové melodie po jazzové skladby v aran�-
má èlenù orchestru.
divadelní sál

Cena pøedplatného:
Jednotná cena 800 Kè

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PVApollo 13   Barákova 12, PV

ÈTVRTEK 3. ÈERVENCE
20.00 PHONOLINE THURSDAY

NIGHT
Style: techno. Djs: Pedro and Pablo aka The Sound
Of Kolomajzna 

PÁTEK 4. ÈERVENCE
21.00 TARABASS club NIGHT

- INDEPENDENCE
EXTREME !  

Styl:Schranz � Drum n Bass � Techno
Djs: Inspiral X 62, Golpe, Tarabass, Kita, Daemon,
Exler...
GREEN LASER � GO GO DANCERS � SHOCK
STAGE!!!

ÈTVRTEK 10. ÈERVENCE
20.00 PHONOLINE THURSDAY

NIGHT
Style: drum and bass. 
Djs: stonedraiderz.wz.cz crew

PÁTEK 11. ÈERVENCE
20.00 CLICKINQ
Djs: Dona (Ru), Insect Elektrika(live), Carl.Exe(pho-
noline.cz). 
Putovní party CLICKINQ, která pøedstavuje tzv.
"inteligent dance music" zavítá o5 po del�í dobì do
Prostìjovského klubu Apollo 13 a jak u� je tomu u
této akce zvykem nebude to jen tak nìjaká�.

SOBOTA 12. ÈERVENCE
HIP HOP

ÈTVRTEK 17. ÈERVENCE
20.00 PHONOLINE THURSDAY

NIGHT
Style:  hip hop, jazz.  
Djs: Malda + guests�. 

PÁTEK 18. ÈERVENCE
SPLITTER & KARL

SOBOTA 19. ÈERVENCE
3 - DIMENSIONS d´n´b party  

ÈTVRTEK 24. ÈERVENCE
20.00 PHONOLINE THURSDAY

NIGHT
Style:  videoprojekce - Slices, Scratch (dokumenty,
elektronická hudba, klipy, apod) 

PÁTEK 25. ÈERVENCE
DANCE VIBRATION  

SOBOTA 26. ÈERVENCE
HIP HOP

ÈTVRTEK 31. ÈERVENCE
20.00 PHONOLINE THURSDAY

NIGHT
Style:  house, minimal. 
Djs:  Leon X + guests�.

JAK ZÍSKAT PØEDPLATNÉ 2008 - 2009
- prodej od 23. do 27. èervna 2008 a dále od 4. srpna do 6. záøí 2008
- stálí abonenti - rezervace míst do 8. srpna
- po tomto datu budou místa prodána jiným zájemcùm
SOUÈASNÉ PERMANENTKY SI PØINESTE S SEBOU - URYCHLÍTE PRODEJ

STUDENTSKÝ PÌVECKÝ SBOR GYMNÁZIA JIØÍHO WOLKERA VYDAL SVÉ PRVNÍ CD
Ve ètvrtek 29. kvìtna od devatenácti
hodin patøil pøedná�kový sál prostì-
jovského Národního domu pìveckému
sboru Lery´s Cherries Gymnázia Jiøí-
ho Wolkera. Studenti zde se svým
sbormistrem Ladislavem Èechem a
spoustou pøíznivcù oslavili køest svého
prvního dvojcédéèka.
"Práci na nahrávání jsme odstartovali v
lednu. Na prvním CD jsou populární
melodie s nástrojovým doprovodem, z
nich� vìt�inu na�i fanou�ci znají, a na
druhém jsou melodie komorní v podání
a capella." popisuje sbormistr Ladislav
Èech. Køest cédéèka spojený s koncer-
tem si nenechal ujít ani øeditel �koly
Michal �mucr. "Ke gymnáziu a vùbec ke
�kole na�eho typu podobné aktivity urèi-
tì patøí a osobnì jsem velmi rád, �e sbor
svojí kariérou zraje do témìø profesio-
nální úrovnì. Urèitì skvìle doplní kul-
turní nabídku Prostìjova, mìsta obrov-
ské tradice sborového zpìvu," uvedl
�mucr. 
"Byl to krásný umìlecký zá�itek s pøí-
jemnou atmosférou! Tento pìvecký sou-
bor znám od jeho vzniku. Bìhem velmi
krátké doby  se neuvìøitelnì vypraco-
val," ne�etøil chválou místostarosta Alois
Maèák, který si také køest dvojcédéèka
nenechal ujít.
Lery´s Cherries v�ak excelují nejen na
poli kultury, ale dá se øíct i na poli spor-
tu. "Sbor tøeba vystupoval v loòském

roce v hale prostìjovského Sportcentra
pøed finálovým utkáním v basketbalu
mezi BK Prostìjov a ÈEZ Nymburk,
kde dìvèata pod taktovkou Ládi Èecha
zazpívala èeskou hymnu. Bylo to neza-
pomenutelné jak pro sportovce, tak pro
diváky. Dal�í velký ohlas sklidili pøi
nedávném pøedávání vysvìdèení v aule
Gymnázia Jiøího Wolkera, kde maturan-
tùm zpìvaèky zpøíjemnily slavnostní
chvíli pro zmìnu studentskou hymnou
Gaudeamus igitur," pøipomenul dal�í
èinnost studentského sboru zástupce

øeditele Michal Müller. 
A jak vùbec sbor 
Lery´s Cherries vznikl? 
V záøí roku 2006 se na stìnách Gymná-

zia Jiøího Wolkera objevily �luté plakáty,
které lákaly zdej�í studenty do �kolního
sboru. Pár dní poté se zaèali trousit první
zájemci do "sborové kanceláøe" B15 a
nenápadnì zji�t́ovali, co by se jako mìlo
zpívat. Kdy� byli uji�tìni, �e úplnì v�ech-
no od renesanèních vícehlasù a� po Beat-
les, zapsali se mnozí z nich na sborovou
listinu.
První zkou�ka probìhla koncem øíjna
tého� roku. Od té doby zaèalo na pravi-
delných páteèních zkou�kách budování
repertoáru. I kdy� nìkteré èlenky sbor
opustily, poèet stateèných sboristek zùstá-
val pøibli�nì stejný, proto�e se hlásily i
nové zpìvaèky. 

Postupem èasu pøibyly i støedeèní zkou�-
ky a pøi�la øeè na soustøedìní. To probìh-
lo od 14. do 18. dubna v zastrèené ves-
nièce na úpatí Drahanské vrchoviny, kde
se na�imi prvními vdìènými posluchaèi
stali zedníci pracující na vedlej�í budovì.
Byla to dobrá prùprava pøed premiéro-
vým vystoupením v rámci Majálesu dne
4.kvìtna 2007. Zde se sbor objevil pod
èerstvì zvoleným názvem Lery's Cherries
a s tímto pùvodnì pracovním oznaèením
vystupuje dodnes. 
Nové CD mohou zájemci získat na Gym-
náziu Jiøího Wolkera u L.Èecha, popøípa-
dì objednat na www.leryscherries.wz.cz .

-jg- , web GJW

Sbormistr Ladislav Èech (vlevo) spolu
s øeditelem GJW Jiøím �mucrem
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SETKÁNÍ S ADOLFEM DUDKEM
V ODDÌLENÍ DÌTSKÉ KNIHOVNY

Dárek v podobì setkání se známým ilus-
trátorem Adolfem Dudkem dostali k
Mezinárodnímu dni dìtí ètenáøi dìtské-
ho oddìlení prostìjovské knihovny.
"Pan Dudek dìti doslova okouzlil.
Úplnì na úvod pøedal knihu s vlastno-
ruèním podpisem vítìzi soutì�e O nej-
krásnìj�í ètenáøské listy, která probíhala
na na�em oddìlení. Cenu si odnesl

Adam Jurníèek z 2.B Z� Jana �elezného
(na snímku). Pak si ilustrátor s dìtmi
povídal, hrál hry a maloval na tabuli
rùzné obrázky, nezapomnìl ani na auto-
gramiádu. Myslím, �e na�i poctiví mladí
ètenáøi si takovýto dáreèek od nás urèitì
zaslou�í," pochválila akci Jarmila �muc-
rová z dìtského oddìlení knihovny v
Prostìjovì. -red-

Kino Metro 70 �kolní 1, PV

DO PÁTKU 25. ÈERVENCE
Milo� Sklenka, Jakub Sklenka, Mar-
tin Dlouhý, Jan Hlavaèka, Josef Hla-
vaèka - Nebe dokoøán

PO CELÝ ÈERVENEC
RENATA LACINOVÁ
� keramika 

OD ÈTVRTKA 3. ÈERVENCE
T. Medek � obrazy, plastiky 

Galerie B   �kolní 49, PV

DO 12. ÈERVENCE
JINDØICH �TREIT:
Ocelový svìt

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV

�palíèek      Uprkova 8, PV

DO KONCE ÈERVENCE
Antonín Kolman-kresba, malba

Bar 12opic Partyzánská 14, PV

19. ÈERVENCE - 2. SRPNA
7. Mezinárodní sochaøské sympozium 
Hany Wichterlové 
Závìreèná vernisá� - 2. 8. 2008 ve 13:00 ve Smetano-
vých sadech. Více o sympoziu se doètete na str. 5

Smetanovy sady        PV

PO CELÝ ÈERVENEC
Èeské mise Armády Èeské republiky 

PO CELÝ ÈERVENEC
JO�A UPRKA

PO CELÝ ÈERVENEC
PANENKY 1890 - 1980

Ilustrátor Adolf Dudek spolu s vítìzem soutì�e O nejkrásnìj�í ètenáøské listy Ada-
mem Jurníèkem

SPOLEÈNOST ÈLOVÌK V TÍSNI PØIVEZL
DO PROSTÌJOVA PUTOVNÍ VÝSTAVU

A� do 3. èervence mohou lidé pøichá-
zející na Odbor sociálních vìcí Mìst-
ského úøadu v Prostìjovì (�kolní ulice
4) zhlédnout putovní výstavu spoleè-
nosti Èlovìk v tísni nazvanou Spotøe-
bitelský údìl.   
Výstava navazuje na protidluhovou kam-
paò spoleènosti a upozoròuje na fenomén
rychlých pùjèek, které jsou nabízeny i
rodinám s nízkými pøíjmy nebo dokonce
lidem závislým na sociálních dávkách.
�ivot na dluh skrývá øadu úskalí, o kte-
rých výstava informuje. Lidé pøicházející
na odbor sociálních vìcí se tak napøíklad
dozví, jakým zpùsobem nebankovní spo-
leènosti nabízející pùjèky lákají své kli-
enty a jaká úskalí na jejich budoucí klien-
ty v pøipravených smlouvách èekají.
"Ka�dý by se mìl dùkladnì seznámit s
podmínkami sjednávané pùjèky, aby ho
potom nepøekvapily sankce, které násle-
dují napøíklad ji� v okam�iku, kdy se

opozdí s jedinou splátkou," upozoròuje
øeditel olomoucké poboèky spoleènosti
Richard Koøínek. "Pokud lidé nìèemu ve
smlouvì nerozumí, je dobré, kdy� se pøi-
jdou poradit a pøedejdou tak neèekaným
problémùm. Pøípady, kdy rodiny vlivem
dluhù pøijdou o bydlení a nìkteré i o dìti,
nejsou v na�em kraji výjimkou," dodává.  
Spoleènost Èlovìk v tísni pùsobí v
metropolitní oblasti Olomouckého kraje -
na Prostìjovsku, v  Pøerovì a v Olomou-
ci. Na Prostìjovsku bezplatnì nabízí soci-
ální, právní a pracovní poradenství. V
tomto �kolním roce nabízené slu�by novì
doplnila o douèování dìtí v rodinách.
Sociálnì slabí lidé, kteøí by rádi vyu�ili
nabízených slu�eb mohou pracovníky
spoleènosti kontaktovat na adrese Koste-
lecká 17, Prostìjov (tel.: 582 334 729).
V�em, kteøí by se o problematice dluhù
rádi dozvìdìli více, jsou k dispozici
informace na www.spotrebitelskyudel.cz.
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LÉTO U VODY Aquapark, PV

SOBOTA 19. ÈERVENCE
14.00-18.00 Facepainting, Airbrush 

Bodypainting 

a minidiskotéka s DJ Jarkem
- pro náv�tìvníky aquaparku, pro malé i velké. 
CENA ZA JEDNO NAMALOVÁNÍ - 40,- Kè 

V úterý 27. kvìtna bylo Zastupitel-
stvem mìsta Prostìjova ocenìno cel-
kem pìt osobností. Sklenìný krystal z
dílny skláøe Jankuje si odnesli Helena
Bajgarová, PhDr. Miroslav Èerno�ek,
PhDr. Marcella Dostálová, Karel

Hejdu�ek in memoriam a JUDr. Ladi-
slav Vavrouch.
A proto�e dotyèní si jistì zaslou�í patøiè-
né uznání, pøipravili jsme pro vás malý
seriál medailonkù, ve kterém postupnì
pøedstavíme ka�dého z nich.

Paní Helena Bajgarová je vynikající
uèitelka, která vychovala a vyuèila
spoustu �ákù a ovlivnila mnoho uèitelù,
zejména uèitelù èeského jazyka.
Reprezentovala prostìjovské �koly na
ètenáøských soutì�ích po celém území
Èeské republiky a témìø v�dy se se svými
svìøenci umístila na pøedních místech. Za
svou iniciativu byla v roce 1976 ocenìna
ministerstvem �kolství.

Pracovala té� se �áky v recitaèních,
pìveckých a literárních krou�cích. �áci ji
milovali, cenili si ji a vá�í si jí dodnes,
stejnì jako její pøátelé a známí. Dlouhá
léta je èlenkou pìveckého sboru Vlastimi-
la, kde byla i jednatelkou a uvádìla pro-
gramy koncertù pìveckého sboru Vlasti-
mila a Orlice. Martina Drmolová,

foto Luká� Andrýsek
- Pøí�tì: PhDr. Miroslav Èerno�ek

ARCIBISKUP JAN GRAUBNER 
ROZDAL MATURITNÍ VYSVÌDÈENÍ

CENY MÌSTA PROSTÌJOVA: 
OCENÌNO PÌT OSOBNOSTÍ

HELENA BAJGAROVÁ 

Studenti oktávy Cyrilometodìjského
gymnázia pøevzali v pátek 30. kvìtna v
kostele Pový�ení sv. Køí�e maturitní
vysvìdèení z rukou arcibiskupa Jana
Graubnera, který zde zároveò celebro-
val m�i svatou. 
"Maturitní vysvìdèení pøedáváme v kos-
tele u� posedmé. V úvodu v�dy probìhne
m�e a poté pozveme úèastníky je�tì do
rajské zahrady. Chceme, aby si studenti
tento významný akt pamatovali a aby si
oni i jejich rodièe mohli u�ít tuto spoleè-
nou radost," øíká øeditel Cyrilometodìj-
ského gymnázia Jaroslav Fidrmuc. 
Za mìsto se akce zúèastnil místostarosta
Miroslav Pi�t́ák, který pøedal jednu z cen
úspì�ným studentùm. "Na pøedávání

vysvìdèení Cyrilometodìjského gymná-
zia jsem u� ponìkolikáté, je zde v�dycky
velmi pøíjemná a pøátelská atmosféra,"
pochválil Pi�t́ák.
Podle slov samotných studentù byla
právì pro tuto tøídu maturita skuteènou
zkou�kou z dospìlosti. "Od sekundy jsme
v na�í tøídì mìli heslo ZA TØI STAÈÍ.
Nakonec jsme ale je�tì pøed maturitou
pochopili, �e to není a� tak úplnì pravda.
Sna�ili jsme se dokázat, �e máme na víc
ne� na prùmìr. Jsem si jistý, �e se nám to
povedlo a pevnì vìøím, �e uspìjeme jak u
pøijímaèek na vysoké �koly, tak i v
samotném vysoko�kolském studiu," kon-
statoval mluvèí oktávy, student Stanislav
Rada. -jg-

PROVOZ. DOBA O PRÁZDNINÁCH
(30. èervna 2008 - 31. srpna 2008)

PÙJÈOVNA PRO DOSPÌLÉ 
+ ÈÍTÁRNA, Skálovo nám. 6

pondìlí a støeda 8,00 - 17,00
úterý zavøeno
ètvrtek a pátek 8,00 - 16,00
sobota zavøeno

HUDEBNÍ ODDÌLENÍ

pondìlí 12,00 - 17,00
støeda 8,00 - 12,00
ètvrtek 12,00 - 16,00

DÌTSKÉ ODDÌLENÍ
Vápenice 9, tel. 582 329 673 

pondìlí - pátek 9,00 - 11,00
12,00 - 16,00 

úterý a sobota zavøeno

POBOÈKY

Poboèky na SÍDLI�TI SVOBODY i na
ul. STUDENTSKÁ budou po dobu
prázdnin uzavøeny.

OD 28. ÈERVENCE  DO 10. SRPNA
2008 BUDE KNIHOVNA SE V�EMI
SVÝMI POBOÈKAMI UZAVØENA.

Mìstská knihovna

ÈTVRTEK 10. ÈERVENCE
9.20 a 10.30 

Vítání obèánkù 

PONDÌLÍ 21. ÈERVENCE
9.20 a 10.30 

Vítání obèánkù

Obøadní síò radnice
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AKTUÁLNÍ ZAJÍMAVOSTI Z ASTRONOMIE 

Poøádáte zajímavou akci nebo máte dobrý tip kam vyrazit? 
Napi�te nám Va�e námìty na email pro@pv.cz.

V�imli jste si, �e od poloviny
èervna do poloviny èervence
není zcela tma ani o pùlnoci?
A to dokonce ani tehdy, není-
li na obloze Mìsíc.
Taková situace nazývaná
mìsíèní nov nastane nyní 3.
èervence, a to je období, kdy si
mù�ete úvodní tvrzení sami
ovìøit. V období okolo letního
slunovratu je toti� i o pùlnoci
�ero, panuje pouhý soumrak!
Soumrak je doba, která oddìlu-
je den od noci, kdy je�tì zem-
ská atmosféra je osvìtlována
pøímými sluneèními paprsky,
zatímco místa nacházející se
na povrchu Zemì jsou ji� v
zemském stínu. Taková bene-
volentní definice v�ak nevyho-
vovala odborníkùm a ti tuto
dobu zaèali je�tì dále dìlit v
závislosti na velikosti ponoøení
Slunce pod obzor. To pak vedlo
k urèení tzv. obèanského a
astronomického soumraku. Za
obèanský soumrak se pova�uje
doba mezi západem (ale platí
to samozøejmì i pro východ)
Slunce a okam�ikem, kdy je
Slunce právì 6 stupòù pod

obzorem. O jarní a podzimní
rovnodennosti trvá u nás
obèanský soumrak 30 minut a
o letním a zimním slunovratu
pak 50 minut. Astronomický

soumrak je doba po západu
nebo pøed východem Slunce,
po kterou není Slunce pod
obzorem hloubìji ne� 18 stup-
òù. O jarní a podzimní rovno-

dennosti trvá u nás astronomic-
ký soumrak 1 hodinu a  50
minut a o letním slunovratu,
kdy Slunce osvìtluje pøes
severní pól vysoké vrstvy
atmosféry, pak celou noc! Tedy
v období okolo letního sluno-
vratu není ani o pùlnoci, a to i
pøi bezmìsíèné obloze, zcela
tma, ale �ero.
Z planet bude èervencové
obloze kralovat Jupiter, pro
staromilce Dobropán, Kralo-
moc, øecky Zeus. 
Syn Chronose neboli Saturna a
bratr Neptuna neboli Poseido-
na a Pluta. Laskavý i �kodoli-
bý, autor mnoha neplech. Jupi-
ter je vdìèným objektem
umìlcù (mj. Tizian, Rem-
brandt, Mozart a dal�í). Jedná
se o nejvìt�í planetu na�í slu-
neèní soustavy (jedenáctkrát
vìt�í ne� zemìkoule), v poøadí
pátou od Slunce. Planetu Jupi-
ter obklopují tenké a témìø
prùsvitné, ze Zemì nepozoro-
vatelné prstence. Poèetná a
stále se novými objevy rozrù-
stající je rodina jeho mìsícù, v
souèasnosti známe takových

Jupiterových souputnikù �ede-
sát tøi. Jupiter, podobnì jako i
Saturn, Uran a Neptun, patøí do
skupiny tzv. obøích planet. Ve
v�ech ètyøech pøípadech se
jedná o plynné planety slo�ené
pøedev�ím z tekutého vodíku a
hélia obklopujících malé skal-
naté jádro o prùmìru asi 20000
km. To, co dalekohledy vnímá-
me jako povrch této planety,
�ádným pevným povrchem
není, ale jsou to vrcholy obla-
kù. U� více ne� sto rokù je pod
rovníkem této planety pozoro-
vatelná tzv. Rudá skvrna, která
není nièím jiným ne� velikým
vírem chladných oblakù. Máte-
li doma obyèejný triedr, podí-
vejte se jím na tuto planetu.
Okolo ní toti� spatøíte ètyøi z
jeho nejvìt�ích mìsícù. Uvidìl
je mnohem hor�ím dalekohle-
dem u� v roce 1609 Galileo
Galilei a také jim øíkáme gali-
leovské. Na poèest této 400
rokù staré události bude rok
2009 vyhlá�en Svìtovým
rokem astronomie.

RNDr. Jiøí Prudký, 
øeditel prostìjovské hvìzdárny

14. - 19. 7. V�DY V ÈASE 21. 00 - 23. 30 HODIN
JUBILEJNÍ XX. LETNÍ  ZÁBAVNÁ �KOLA
ASTRONOMIE  "MÌSÍC - POZNEJTE NA�EHO
NEJBLI�ÍHO VESMÍRNÉHO SOUSEDA".
Ryze prázdninová setkávání zájemcù  a nad�encù, které
spojuje snaha o sofistikované pozorování Mìsíce a letních
souhvìzdí. �ádná omezení týkající se vìku, vzdìlání apod.
Zaplacením poplatku je mo�no se pøihlásit kdykoliv, s rizi-
kem, �e poèet úèastníkù omezený je. Celkový poplatek,
vèetnì uèebnice, je 100 Kè. 

28. 7. - 1. 8. V�DY V ÈASE 10. 00 - 11. 00 HODIN  V.
�KOLIÈKA (PRO 5 - 11 LETÉ DÌTI) ZAMÌØENÁ
NA SEZNÁMENÍ SE ZEMÍ. 
Cyklus na sebe navazujících setkání  o planetì na které �ije-
me, o Zemi. Proè se støídá den a noc? Proè se støídají roèní
období? Je v�ude na Zemi stejné poèasí? 1. 8. za bezmraè-
né oblohy pozorování èásteèného zatmìní Slunce od 11. 55
do 12. 35 hodin. Celkový poplatek 50 Kè.

7. - 10. 7. V�DY V ÈASE 10. 00 - 11. 00 HODIN A 14. 00
-  15. 00 HODIN DÍVÁME SE NA SLUNÍÈKO. 
Pozorování a povídání o Slunci. Poøad pro mlad�í dìti s
doprovodem. Závìr ka�dého setkání budou tvoøit pohádky.
Vstupné 10 Kè. Rodinné vstupné pro dvì dospìlé osoby a
dvì dìti 20 Kè.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
Tato pozorování se konají pouze a jen za pøedpokladu bezmraèné oblohy a jsou dopro-
vázena výkladem. Pozorování jsou urèena jednotlivcùm i malým skupinám do dvace-
ti osob a úèast na nich netøeba pøedem sjednávat. Skupinám o poètu  vìt�ím ne� dva-
cet osob (nebo v této vý�i uhrazenému  vstupnému i men�ím skupinám) jsme pøipra-
veni, po nutné pøedchozí domluvì, pøipravit  pozorování i v mimoøádných, zde neuve-
dených, termínech. Doporuèujeme dostavit se vèas, jen tak budete absolvovat celou
nabídku. Proè vá�it cestu na pozorování? Na vlastní oèi spatøíte to, co znáte mo�ná
jenom z knih a televize. Krátery na Mìsíci, nìkteré planety, mlhoviny, hvìzdokupy,
galaxie, hvìzdy, sluneèní skvrny� A co urèitì nespatøíte? Dalekohledy nelze spatøit
rychle se pohybující pøedmìty (napø. meteory) ani úhlovì velké objekty (napø. celá
souhvìzdí). Vstupné 10 Kè.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se v èervenci konají ka�dé pracovní  pondìlí a ètvrtek od
15. 00 do 16. 00 hodin.  22. 7. ve 12. 55 hodin pøechází Slunce ze znamení Raka do
znamení Lva.  4. 7.  v 10. 00 hodin je Zemì od Slunce z celého roku nejdále, 152,1
miliónù kilometrù. 
NOÈNÍ POZOROVÁNÍ HVÌZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se v èervenci
konají za bezmraèné oblohy ka�dé pracovní pondìlí a ètvrtek od 22. 30 do 23. 30
hodin. Mìsíc je 3. 7. v novu, 10. 7. v první ètvrti, 18.7. nastane úplnìk a 25. 7. posled-
ní ètvrt́. 
Nepøehlédnìte: na oba druhy pozorování mají poslední náv�tìvníci vstup 30 minut
pøed koncem otevírací doby. 

VÝSTAVY
- HVÌZDNÝ VESMÍR
- Z DÌJIN PROSTÌJOVSKÉ ASTRONOMIE
- MILNÍKY KOSMONAUTIKY.
Výstavy jsou pøístupné na zaèátku  astronomických pozorování a v  tom pøípadì jsou
jejich souèástí a po domluvì i kdykoliv jindy. V takovém pøípadì je vstupné 10 Kè.
Poslednì jmenovanou výstavu také zdarma zapùjèujeme! Zmìna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci èervenci
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Ho-øí! Ho-øí! Zvuk sirény se rozléhal
nad zahradou mateøské �koly ve Smeta-
novì ulici. Nikdo se ale nemusel bát,
oheò zalo�ili sami hasièi ze sboru vraho-
vických dobrovolných hasièù a taky se
postarali o jeho bezpeèné uha�ení. Dìti
byly svìdky rychlé spolupráce hasièù,
vidìly ha�ení vodou i pìnou, prohlédly
si technické vybavení hasièského auta.

A �e to není práce lehká, si mohly také
samy vyzkou�et. Pøená�et, rozmotávat a
zapojit hadice, aby v�e fungovalo, a
je�tì proudem zasáhnout cíl, to zvládly
opravdu jen ti nej�ikovnìj�í. Jak se ale
chovat pøi po�áru a hlavnì, jak mu
zabránit, to u� ví vrahovické dìti v�ech-
ny. -pedagogové mateøské 

�koly Smetanova-

HASIÈI V M� SMETANOVA

Dne 10. èervna 2008 byli v obøadní síni prostìjovské radni-
ce slavnostnì uvítáni do �ivota a zapsáni do pamìtní knihy
mìsta Prostìjova tito noví obèánci mìsta Prostìjova:

Veronika Hýblová, Matìj Øehulka, 
Tereza �pruèková, Klára Páleníková, 

David Zboøil, Nela �ilíková, Matìj Rozko�ný, 
Vendula Rozko�ná, Marek Horváth,

Antonín Holba, Filip Matonoha, Dominik Sasín,
Lucie Koøínková, Nicole Machová, 

Jana �ilková, Radek Coufal, 
Eva Kratochvilová, Jakub Toman, Radek Novák,

Adam Fajkus, Zita Pechanová, Tomá� Hegr, 
Kateøina Pechová, Kateøina Sekaninová, 

Antonín Sekanina, Nikol Janeèková, 
Oliver Ka�tìl, Marie Musilová. 
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Odbor Klubu èeských turistù
SENIOR 2000 je souèástí organizova-
né turistiky od roku 2000. Vìt�ina ze
souèasných 45 èlenù se v�ak turistice
vìnuje podstatnì déle, mnozí byli
pravidelnými úèastníky akcí vede-
ných nezapomenutelným MUDr.
Miroslavem Hornou.
Vzhledem k vìkovému prùmìru vy��í-
mu ne� 70 let je program pravidelných
ka�dotýdenních vycházek pøizpùsobo-
ván fyzickým mo�nostem, pøíp. i sní�e-
né mobilitì nìkterých èlenù. V roce
2007 jsme realizovali 53 akcí, vèetnì 4
zájezdù; celkový poèet zúèastnìných
osob je 1173.
V rámci zájezdù se zamìøujeme na kul-
turnì i historicky zajímavá místa. Zau-
jal nás zámek v Lysicích a Boskovicích,
v Národním parku Podyjí jsme nav�tívi-
li Nový Hrádek, meandry Dyje jsme
vidìli z døíve zcela nepøístupných míst.
Jedním z cílù byly i Jeseníky s výjez-

dem lanovkou na �erák a sestupem do
Branné.
Také pro leto�ní rok pøipravujeme nìko-
lik zájezdù se zajímavým programem,
napø. do pøírodního parku Rakovecké
údolí nebo do Køtin. Nav�tívíme také
jeskynì Výpustek a Rudické propadání,
CHKO Poodøí s nauènou stezkou Kot-
vice, zámek v Jaromìøicích nad Rokyt-
nou. Zajímavá bude i plavba lodí po
Dale�ické pøehradì a vycházkový okruh
v Národní pøírodní rezervaci Mohelen-
ská hadcová step. Poslední ze zájezdù
bude smìøovat do Národního parku
Podyjí.
V�echny uvedené akce mù�eme realizo-
vat díky poskytnuté veøejné finanèní
podpoøe z rozpoètu mìsta Prostìjova.
Jsme rádi, �e pøedstavitelé mìsta
s pochopením podporují seniorské akti-
vity, které díky pøíspìvku mohou být
pestré a finanènì dostupné pro v�echny
úèastníky. -Ing. Richard Pavlù-

AKTIVITY SENIORSKÉHO VÌKU 

SETKÁNÍ S BÝVALÝMI ZAMÌSTNANCI
MÌSTKÉHO ÚØADU V PROSTÌJOVÌ

V prùbìhu ètvrteèního odpoledne 5.
èervna 2008 se v zasedací síni ve dvoøe
prostìjovské radnice se�la asi tøicítka
bývalých zamìstnancù mìstského
úøadu. "Navázali jsme na setkání, které
se uskuteènilo v pøedvánoèním èase.
Øekli jsme si, �e scházet se nemusíme
jen jednou v roce pøed Vánocemi, ale v
podstatì v�dy, kdy� máme co bývalým

zamìstnancùm øíct. Seznámili jsme je s
nìkterými novinkami na úøadì a hlavnì
jsme jim umo�nili, aby si sami mezi
sebou podebatovali pøi drobném obèer-
stvení. Jsem rád, �e se na�im bývalým
zamìstnancùm setkání líbilo a jsem pøe-
svìdèen, �e to nebyla poslední akce
tohoto typu," konstatoval tajemník mìst-
ského úøadu Lubomír Balá�. -red-



Nový koutek prostìjovského rodáka a
nìkdej�ího �áka  Základní �koly na
Palackého tøídì Jiøího Wolkera otev-
øeli v úterý 17.èervna v literární uèeb-
nì této �koly. Slavnostní zprovoznìní
koutku se v týdnu, kdy ve mìstì sho-
dou okolností probíhal i Wolkerùv
Prostìjov, pochopitelnì neobe�lo bez
recitace nìkterých jeho básní.
"Akci dá se øíct vymyslela a zorganizo-
vala paní uèitelka Jarmila Komárová.
�e jsme se trefili zrovna do termínu
Wolkerova Prostìjova, byla spí�e náho-
da. Pøíprava toti� nebyla úplnì jednodu-
chá. Del�í dobu jsme komunikovali s
prostìjovským muzeem, které nám pøi-
pravilo urèité materiály, zejména foto-
grafie pro výzdobu na�eho koutku.
Fotografie jsme si následnì neskenova-
li a umístili do uèebny. Lavici z poèátku

minulého století jsme na�li na pùdì
�koly, tak�e koutek je opravdu stylový.
Ve mìstì u� máme stálou Wolkerovu
expozici v muzeu, dále Gymnázium,
které nese jeho jméno, no a nyní i pøi-
pomínku, �e Jiøí Wolker chodil v letech
1906 - 1910 na na�i základní �kolu,"
osvìtlil zámìr øeditel Jiøí Pospí�il (na
snímku se �áky �koly). 
O recitaci Wolkerových básní a dopro-
vodný hudební program se postaralo
celkem sedm hochù a jedna dívka ze Z�
Palackého. "Pozvali jsme také rodièe a
pøíbuzné vystupujících dìtí a jsme pøe-
svìdèeni, �e to bylo velmi pøíjemné
odpoledne. Vìøím, �e tato akce si najde
i v pøí�tím �kolním roce své pøíznivce a
�e podobný kulturní program spojený s
recitací v na�í literární uèebnì opìt pro-
bìhne," uzavøel Pospí�il. -jg-
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DÌTSKÝ DEN MÌSTSKÉHO ÚØADU

KONAL SE 51. ROÈNÍK FESTIVALU POEZIE WOLKRÙV PROSTÌJOV

V pátek  6. 6. 2008 uspoøádali zamìst-
nanci prostìjovského Mìstského úøadu
pro své kolegy a jejich dìti èi vnouèata ji�
druhý roèník této akce. Men�í i vìt�í
úèastníci plnili nejrùznìj�í úkoly u deseti
stanovi�t́ na vrahovickém fotbalovém

høi�ti. Za úspì�né absolvování disciplín je
èekala odmìna v podobì dárkového
balíèku s drobnými hraèkami. Skvìlá
atmosféra a spokojenost dìtí je pro orga-
nizátory impulzem poøádat podobné akce
i v dal�ích letech. -red-

Studentským happeningem v mìst-
ském parku odstartoval v pondìlí 16.
èervna 2008 u� 51. roèník festivalu
poezie Wolkrùv Prostìjov. 
Odpoledne následovalo tradièní polo�e-
ní kytice k pomníku básníka a prostì-
jovského rodáka Jiøího Wolkera, na
jeho� poèest se festival koná. Leto�ního
zahájení se zúèastnili i zástupci mìsta
Vysoké Tatry, které se pro zmìnu py�ní
poøádáním Wolkerovy Polianky (na
snímku nahoøe primátor Vysokých
Tater Ján Moko� spoleènì s prostìjov-
ským starostou Janem Tesaøem). 
Maratón pøedstavení, vystoupení recitá-
torù i doprovodný program na nádvoøí
prostìjovského zámku vyvrcholil v
pátek 20. èervna pøedáním cen úspì�-
ným laureátùm. 
"Právì doprovodná vystoupení na pro-
stìjovském zámku obohatila leto�ní
nabídku festivalu poezie. Vìøím, �e se
podaøilo obèanùm mìsta i jeho náv�tìv-

níkùm ukázat, �e památka, kterou je
prostìjovský zámek, by mìla o�ít napøí-
klad tímto druhem kultury. Tentokrát se
nám povedlo zámek vtáhnout do kultur-
ního dìní v krátké dobì hned nìkolikrát
- v kvìtnu díky Majálesu, pak se hned
stal dìji�tìm studentské divadelní pøe-
hlídky Zámek Pointu, následoval festi-
val Medard, doprovodný program Wol-
kerova Prostìjova a v neposlední øadì
poslou�ilo nádvoøí zámku coby místo
konání multi�ánrového hudebního festi-
valu Prostìjovské rezonance," pøipome-
nul místostarosta mìsta Pavel Drmola.
Dal�í leto�ní novinkou bylo prodlou�ení
festivalu ze ètyø na pìt dní díky podpo-
øe Olomouckého kraje a mìsta Prostìjo-
va.
K výsledkùm leto�ního festivalu se
vrátíme i v pøí�tím vydání Radniè-
ních listù, proto�e v dobì uzávìrky
periodika Wolkrùv Prostìjov je�tì
probíhal. -red-

Alice Gregu�ov, øeditelka kulturního klubu DUHA, na snímku ze slavnostního
zahájení Wolkrova Prostìjova

RECITOVALI WOLKEROVY BÁSNIÈKY



Jak přimět studenty, aby 
si více oblíbili předměty 
jako matematika, fyzika 
či chemie? Tak tímto 
oříškem se zabývají už 
několik let na Gymnáziu 
Jiřího Wolkera v Prostě-
jově. Škola se proto za-
pojila do mezinárodního 
projektu „Motivate me 
in maths and science“. 
Řešiteli projektu je pět 
evropských univerzit a 
GJW je jedním z partne-
rů. 

„Máme díky projektu zpracovanou urči-

tou metodiku, kterou teď v hodinách pou-

žíváme. Například v kvartě jsme nedávno 

probírali ve fyzice téma 

Počasí kolem nás. Dvo-

jice studentů si k této 

problematice připravila 

vlastní výklad, já, jako 

vyučující, jsem naopak 

usedl do lavice a dělal si 

zápisky podle pokynu prezentujících. Stu-

denty to velmi bavilo, věřím, že je zaujmou 

i další témata. Ty podle učebních osnov 

vybírá samozřejmě učitel,“ vysvětlil koor-

dinátor projektu z GJW Michal Vodička. 

Že jde o krok správným směrem potvrdila 

i prezentace předběžných výsledků, která 

proběhla před časem v Anglii. „Účastní-

kům setkání řešitelů jsem podrobně po-

psal, jak hodiny fyziky na našem gymnáziu 

probíhají. Podle jejich doporučení máme 

takto pokračovat, což zamýšlíme i v příš-

tím školním roce, a závěrem vypracovat 

analýzu,“ doplnil Vodička. 

Projekt si pochvaluje také zástupce ředitele 

gymnázia a fyzikář Michal Müller. „Obecně, 

ze své zkušenosti mohu potvrdit, že motivo-

vat žáky k zájmu o přírodovědné obory není 

vůbec jednoduché. Kdysi dokonce existovaly 

v rámci vysokoškolských studijních progra-

mů takzvané preferované obory jako napří-

klad matematika nebo fyzika, kdy stimulace 

studentů byla i fi nanční. Projekt, který běží na 

naší škole, je pochopitelně založen na úplně 

jiné bázi a jsem rád, že lze studenty přimět 

k zájmu právě třeba tím, že si sami připraví 

do vyučovací hodiny výklad k probíranému 

tématu,“ podotknul Müller.

Cíl projektu je ovšem dlouhodobější. 

„Chceme pomoct přírodovědným fakultám 

a technickým směrům vysokoškolského 

studia vůbec v získávání zájemců o studium 

a zároveň nám spolupráce s uvedenými 

partnery umožňuje získávat pro naše uči-

tele cenné know-how,“ uzavřel ředitel školy 

Michal Šmucr.                    -jg-

Přírodní vědy jako zábavný vyučovací předmět? – Je to možné:Přírodní vědy jako zábavný vyučovací předmět? – Je to možné:
RECEPT SE RODÍ NA GYMNÁZIU JIŘÍHO WOLKERA

Zleva: Michal Müller, Michal Vodička a Michal Šmucr. Foto: archiv
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Otevírací doba během 
letních prázdnin

ICM Prostějov (při Cyrilometodějském 

gymnáziu) má během letních prázdnin 

otevřeno každý všední den od 12.30 do 

18.00.

Zavřeno bude 17.7. a 18.7. 2008.

Akce během letních prázdnin

Německá konverzace pro veřejnost

Konverzace je určena pro širokou ve-

řejnost, pro všechny věkové kategorie 

od 10 let věku a je zdarma. Účastnit se 

jí může každý, kdo má chuť procvičit si 

němčinu aktivně při hře a v diskuzi. A 

to obvykle v pondělí od 16.00 do 17.00 

hodin, konkrétní prázdninové termíny 

najdete na webu ICM Prostějov.

Diskuse s Marlies na webu ICM 

Od 25. července můžete každý pá-

tek od 15.00 do 16.00 hodin chatovat 

s Marlies v němčině nebo angličtině 

(popř. češtině) na webu ICM Prostějov. 

Můžete se ptát na to, jak se jí líbí v ČR, 

jaké má plány po návratu do Německa 

apod.

Herní odpoledne v ICM

Každé úterý a čtvrtek odpoledne si 

můžete přijít do ICM zahrát známé i ne-

známé deskové a společenské hry. Máme 

pro vás nachystané tyto hry: Carcasson-

ne, Ponorky, Uno a mnoho dalších.

„Taneční“ odpoledne v ICM

Každou středu a pátek odpoledne si 

můžete přijít vyzkoušet DDR, neboli 

taneční podložky. Přijďte si vyzkoušet 

svůj taneční talent a svou kondičku, 

zasoutěžit si s kamarády a trochu se u 

počítače protáhnout.

Tvořivé dílny s Marlies

Můžete si u nás např. vyrobit náramek 

z bavlnek, šperkovnici za pomoci ubrous-

kové techniky, můžete si nabatikovat 

tričko apod. a to každou středu od 14.00 

do 17.00 (přijít můžete kdykoliv během 

odpoledne mezi 14.00 a 16.30). Více in-

formací vždy najdete na webu ICM.

 Více informací získáte na www.icm-

prostejov.cz, na telefonu 582 302 553, na 

e-mailu icm@cmg.prostejov.cz nebo nás 

můžete navštívit přímo v ICM Prostějov 

na adrese Komenského 17 (budova Cy-

rilometodějského gymnázia), Prostějov.

Informační centrum 
pro mládež Prostějov Žáky letošních 9. tříd jsme oslovili 

s návrhem, zda si nechtějí vyzkoušet 

připravit vyučovací hodinu a postavit 

se před třídu mladších spolužáků z 1. 

stupně. Pochopitelně, že odezva byla 

různá – některé žáky nápad oslovil a 

někteří se nedopracovali k žádnému 

výsledku.

V pracovních skupinách vymysleli, co 

by v daném pře dmětu a ročníku dětem 

nabídli. Potom své představy předvedli 

spolužákům, ti se podíleli na hodnocení 

jejich práce a posoudili, zda jsou jejich 

nápady realizovatelné.

Nakonec proběhlo 5 vyučovacích 

hodin. V českém jazyce ve 3. třídě si žáci 

hráli s podstatnými a přídavnými jmény, 

v přírodovědě v 5. třídě byla součástí 

hodiny i živá zvířata. Do vlastivědy si 

deváťáci připravili zajímavé prezentace o 

vodstvu v České republice a o státech Ev-

ropy, další skupina připravila náročnou 

hodinu matematiky, nechyběly křížovky 

nebo zajímavé hry. Místo známek „učite-

lé“ rozdávali bonbóny a „jejich žáci“ je na 

závěr odměnili potleskem. 

Doufejme, že se alespoň zčásti poda-

řilo naplnit cíl tohoto projektu: deváťáci 

v týmu vyhledávali informace, vymýšleli 

úkoly, vytvářeli prezentace, obhajovali své 

nápady a názory, pohotově a přiměřeně 

komunikovali (i když občas měli pro-

blém se spisovnou češtinou). A páťáci? Ti 

natěšeně a zodpovědně přistoupili na hru 

a své paní učitelky příjemně překvapovali 

snahou, aktivitou a chutí do práce.

Snad tyto společně strávené chvíle 

přispěly k posílení vzájemného respektu 

a pochopení mezi věkově rozdílnými 

skupinami dětí.  Jana Maršálková

Deváťáci v nezvyklé roli....
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MĚSTSKÉ LÁZNĚ 
PROSTĚJOV

Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov,  

www.dsp-pv.cz, tel. 582 344 427

Krytý plavecký bazén (kosmetika, 

masáže, solárium, posilovna…) 

Vstupné: dospělí 40 Kč/h, 

každá další hodina 30 Kč

mládež do 18 let 30 Kč/h

děti do 6 let zdarma

AQUAPARK KOUPELKY 
PROSTĚJOV 

– venkovní vodní park

Krasická 6, 796 01 Prostějov,  www.dsp-

-pv.cz, infolinka Aquaparku: 582 330 895

(3 bazény, tobogán, trojskluzavka, 

beachvolejbal, ping – pong, univerzální 

hřiště…)

Vstupné: dospělí 80 Kč/den, 

od 16 h/50 Kč

děti do 6 let 20 Kč/den, 

od 16 h/10 Kč

mládež do 18 let, důchodci nad 65 let

50 Kč/den od 16 h/30 Kč

KOUPALIŠTĚ TJ SOKOL 
VRAHOVICE

Vrahovice,  www.vrahovice.unas.cz, 

kontakt na provozovatele: 731 737 224, 

607 110 617

(4 dětské bazénky, bazén pro dospělé, 

kuželky, stolní tenis, nohejbal, volejbal…)

Otevřeno: 9 – 19 h

Vstupné: dospělí 25 Kč/den

mládež do 15 let 12 Kč/den

PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA

PLÁŽ I. – U vrbiček – otevřená 

denně

PLÁŽ II. – U Lázničků

(hřiště na míčové hry, půjčovna spor-

tovních potřeb a loděk)

Koupaliště Kojetín  
- vzdálenost od Prostějova 

cca. 20 km

Ulice Závodí, 752 01 Kojetín,  www.kojetin.cz

Otevřeno: červen – srpen, po-pá 

     10 – 19 h

  so-ne-svátky    9 – 19 h

Vstupné: dospělí 40 Kč

děti, důchodci, držitelé průkazu 

ZTP, studenti 30 Kč

po 17 h se platí poloviční poplatek

Koupaliště Chropyně 
– vzdálenost 

od Prostějova cca. 28 km

Moravská 552, 768 11 Chropyně,  

www.muchropyne.cz

(volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, sko-

kanské prkno, tobogán, ohřívaná voda)

Otevřeno: červen - září

Vstupné: dospělí    40 Kč

     děti        20 Kč

     důchodci 15 Kč

ŽELEČSKÉ BAHAMY  
- vzdálenost od Prostějova 

cca. 16 km

Želeč, 798 07 Prostějov

(dětská skluzavka, kuželková dráha, 

koutek pro malé děti)

Otevřeno: červenec – srpen 11 – 19 h

Vstupné: děti do 6 let zdarma

     děti, dospělí  20 Kč/den

NÁMĚŠŤ NA HANÉ 
– vzdálenost od Prostějova 

cca. 17 km

Přírodní areál, 783 44 Náměšť na 

Hané

www.namestnahane.cz

Otevřeno: červen – srpen 9 - 19 h

Vstupné: děti  10 Kč

     dospělí 20 Kč

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO 
- vzdálenost od Prostějova 

cca. 21 km

Vstupné:  děti do 3 let zdarma

      mládež 20 Kč/den

      dospělí 30 Kč/den

BALDOVEC – vodní svět 
– vzdálenost od Prostějova 

cca. 30 km

Baldovec 319, 798 62 Rozstání - Bal-

dovec

Otevřeno od 8 – 21 h, tel.: www.bal-

dovec.cz

jeskynní systém 100 m2 s relaxačními 

zónami (Whirpool, parní sauna, masážní 

sprchy, lanové centrum, horol. věž, paint-

ball…)

AQUAPARK VYŠKOV

Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov, tel. 

www.bazenvyskov.cz

(masážní lavice, tobogány, plavecký ba-

zén, bazén pro děti, sauna, Whirpool…)

Otevřeno od 8 – 20 h, kromě pondělí 

otevřeno od 12 h

Vstupné: děti do 6 let 20 Kč/h

           dospělí 65 Kč/h

      mládež do 18 let

           os. od 60 let 55 Kč/h

AQUAPARK OLOMOUC

Legionářská 11, Olomouc,  www.olterm.cz

Vstupné: děti od 6 do 15 let, 

důchodci 

po – ne  9 – 16h. – 60 Kč  

po – ne 16 – 20h. – 50 Kč

plné vstupné

po – ne 9 – 16h. - 75 Kč

po – ne 16 – 20h. – 60 Kč

 Zpracovala informační služba MěÚ

KOUPÁNÍ NA PROSTĚJOVSKUKOUPÁNÍ NA PROSTĚJOVSKU

Harmonogram odstavení tepelných 
zdrojů DSP, s.r.o. v roce 2008

(posezónní údržba)
Kotelna Kotelna   TermínTermín

KrasiceKrasice  7.7. - 11.7.7.7. - 11.7.

OkružníOkružní  14.7. - 18.7.14.7. - 18.7.

v.s. Šárkav.s. Šárka  14.7. - 18.7.14.7. - 18.7.

KosteleckáKostelecká  21.7. - 25.7.21.7. - 25.7.

TylovaTylova  28.7. -   1.8.28.7. -   1.8.

v.s. Dolnív.s. Dolní  28.7. -   1.8.28.7. -   1.8.

MozartovaMozartova  4.8. -   8.8.4.8. -   8.8.

 Zdroj: Domovní správa Prostějov

Svaz tělesně 
postižených v ČR, o.s.

Kostelecká 17

796 01 Prostějov

oznamuje své nové 

telefonní číslo: 588 000 167

E-mail:  stp.os.pv@seznam.cz 

Informační středisko, 
náměstí 

 T. G. Masaryka 12-14

Provozní doba

Po - Čt   8.00 - 17.00
Pá            8.00 - 16.00

Telefon

582 329 722 - 3
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Dotaz: 

V  tisku se objevují články o tom, že 

město k vymáhání dluhů od svých ob-

čanů využívá exekutory z jiných měst, 

čímž se dluh mnohonásobně lidem 

prodraží. Zajímalo by mě, proč město 

takto postupuje.

Odpověď: 

Informace o exekucích jsou v regio-

nálním tisku většinou prezentovány tak, 

jakoby konkrétní aktéry zasáhly jako 

blesk z čistého nebe. Faktem však je, že 

dlužníci byli vždy řádně o každém svém 

závazku vůči městu informováni.

Např. pokud se jedná o pokutu udě-

lenou městskou policií, každý z dluž-

níků věděl, že mu pokuta byla uložena 

(strážník s ním tuto záležitost projednal, 

přestupce s udělením pokuty souhlasil a 

svým vlastnoručním podpisem stvrdil, 

že převzal blok a složenku na pokutu 

na místě nezaplacenou). Na bloku, který 

přestupce převzal bylo uvedeno poučení 

o způsobu a lhůtě k zaplacení pokuty. 

V jiných případech pohledávek města 

vzniklých ze správního nebo daňové-

ho řízení bylo příslušné rozhodnutí o 

platební povinnosti doručeno do vlast-

ních rukou povinného. A nakonec, ve 

všech případech kdy dlužník nezaplatil 

ve stanoveném termínu, byl následně 

písemně vyzván k zaplacení v náhradní 

lhůtě a současně byl poučen, že pokud ve 

stanovené náhradní lhůtě svůj dluh ne-

zaplatí, může být tento dluh bez dalšího 

vymáhán exekucí. Teprve v případech, 

kdy dlužník na výzvu k zaplacení v ná-

hradní lhůtě nijak nereagoval a svůj dluh 

v dostatečně dlouhé době nezaplatil, 

přistoupilo město k podání návrhu na 

nařízení exekuce a k provedení exekuce 

soudním exekutorem. V některých pří-

padech je město Prostějov v exekučním 

řízení zastupováno advokátem, který činí 

za město veškeré úkony. Je samozřejmé, 

že s provedením exe-

kuce jsou spojeny 

určité, mnohdy ne-

malé náklady, jako 

např. soudní poplatky, 

odměna exekutora, náklady právního za-

stoupení a pod. a je zcela evidentní, že tyto 

náklady musí nést ten, kvůli jehož chování 

k exekuci došlo, t. j. dlužník. Město Pros-

tějov své pohledávky nijak nenavyšuje a 

ti, kdo exekuci provádějí si náklady účtují 

v souladu s právními předpisy. Je tedy jen 

na dlužníkovi, jakým způsobem se zhostí 

plnění svých povinností a zda svým cho-

váním nezavdá příčinu k výše uvedenému 

postupu i se všemi, pro něho nepříznivými 

důsledky.

Město Prostějov v současné době 

eviduje více než 11.600 pohledávek po 

splatnosti, dluh z těchto pohledávek činí 

téměř 29 milionů korun a exekučně je v 

současné době vymáháno zatím přibliž-

ně 2.000 pohledávek. 

Je zákonnou povinností města své  

pohledávky vymáhat a město bude tuto 

svou povinnost plnit i nadále a to nejen 

proto, že mu to ukládá zákon, ale zejmé-

na v zájmu všech slušných občanů, kteří 

své povinnosti plní dobrovolně a kteří 

by jinak byli proti těm „méně slušným“ 

znevýhodněni. Exekuce je skutečně 

krajním řešením, zabránit ji však může 

každý dlužník včasným splněním svého 

závazku.

Lze jen doufat, že dlužníci přijmou 

svoji odpovědnost za své jednání a bu-

dou akceptovat pravidla, která mimo 

jiné nestanoví město Prostějov, ale jediný 

zákonodárný sbor, a to Parlament české 

republiky.

Co se týče proklamované možnosti, 

aby město každou svou pohledávku vy-

máhalo přímo, podáním návrhu k okres-

nímu soudu, muselo by dojít k podstat-

nému personálnímu posílení právního 

oddělení a navíc nejsme přesvědčeni, jak 

už se v minulosti prokázalo, že vymáhání 

pohledávek by bylo vzhledem k pruž-

nosti soudů tak efektivní, jako současný 

postup.

Každému občanovi však nabízíme 

možnost zjistit, zda je veden v evidenci 

dlužníků, či nikoliv. Pokud dotyčný při-

jde na právní odbor Městského úřadu v 

Prostějově nebo na odbor fi nanční a pro-

káže svou totožnost, nahlédnou  pracov-

níci do příslušné evidence a na místě zjis-

tí, zda a případně jaké pohledávky město 

Prostějov za takovou osobou eviduje.

                             Mgr. Jana Gáborová, 

            tisková mluvčí MěÚ v Prostějově

Zeptali jste se nás na problematiku 

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

EXEKUCÍEXEKUCÍ

Význam střev pro zdravotní stav člověka je rozhodující. V tlustém střevě žijí 

střevní bakterie, které rozkládají zbytky potravy. Pro lidský organismus přitom 

vyrábějí nepostradatelné živiny, zejména vitamín K, kyselinu listovou a další. 

Správná střevní mikrofl óra brání v rozmnožování nežádoucích mikroorganismů, 

jako jsou hniloobné bakterie, kvasinky a plísně. Zvlášť v létě je aktuální výrazné 

přemnožení škodlivých mikroorganismů, které vyvolávají gynekologické záněty, 

zácpu, ale také i průjem např. při cestování, ale i závažnější onemocnění jako je 

salmonelóza a úplavice. Abychom se těmto problémům vyhnuli je nutné zajistit 

osídlení střev prospěšnou symbiotic-

kou mikrofl órou v podobě symbiotik 

tzn.probiotických, prebiotických kultur 

a vlákniny. Také antibiotika likvidují 

užitečné střevní bakterie, proto po 

ukončení antibiotické léčby je třeba na-

sadit symbiotika, která jsou nejúčinněj-

ší. Tím uvedeme tlusté a tenké střevo do 

optimálního stavu, zabráníme celé řadě 

problémů a užijeme si léto v pohodě.

Pro více informací vás zveme na 

přednášku dne 10.7.2008 v 17 hod. 

do Centra zdraví, T.G.Masaryka 24 

(vedle cukrárny Floridy). 

Téma přednášky : Tlusté a tenké 

střevo – klíč ke zdraví

Kontakt : 725 667 555.  -ls-

RECEPT NA LÉTO: správné 
osídlení střev
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Ekoporadna 

je fi nančně podporována Evropským 

sociálním fondem a MŽP. Jakýkoliv 

dotaz týkající se životního prostředí, 

ochrany přírody apod. lze zadat buď 

přímo v elektronické ekoporadně na 

našich stránkách www.iris.cz nebo po-

slat e-mailem na iris@iris.cz. Využít též 

můžete našich hodin pro veřejnost: Po a 

St 10 – 12 hod. nebo tel.čísla: 582 338 278 

nebo 739 669 558.

Práce na chráněných 
územích.

 Každým rokem probíhají práce od 

června do srpna na cca 20 významných 

lokalitách Prostějovska. Jedná se o sečení 

trávy, shrabání usušeného sena a jeho 

odvoz z lokality, případně jeho spálení, 

výřez křovin a náletů a jejich následné 

spálení. 

ČSOP - RS Iris hledá na období 

prázdnin brigádníky, kteří by pracovali 

na chráněných územích prostějovského 

regionu. Potřebujeme pomoci především 

s hrabáním posečené travní hmoty, jejím 

odklizením z lokality, případně s jejím 

spálením. Tyto práce budou probíhat 

nárazově během celých prázdnin, ovšem 

v závislosti na počasí (např. za deště nebo 

po dešti se nepracuje). 

Zájemci se mohou ozvat mailem na 

iris@iris.cz, případně telefonicky (v od-

poledních hodinách) na 603 730 594. 

Český svaz ochránců přírody - Ekocentrum Iris 
Program během letních prázdnin:

Sport

Ilustrační foto

Středisko pro volný čas dětí a 

mládeže OÁZA na Cyrilometo-

dějském gymnáziu v Prostějově 

pořádá ve dnech 28.7. až 31.7. 2008 

letní příměstské prázdniny. Nabí-

zíme různorodé aktivity pro děti a 

mládež ve věkovém rozmezí 6 až 

17 let. Program každý den začíná 

kolem deváté a končí před většinou 

ve čtyři. Účastník může přijít i na 

jeden den. 

Program:

Pondělí 28.7. návštěva DINOPAR-

KU ve Vyškově.

Úterý 29.7: Výlet na kolech s hrou 

minigolfu (pro účastníky od 10 let!)

Středa 30.7.: Aktivity v lanovém 

centru v Olomouci (pro účastníky od 

10 let!)

Čtvrtek 31.7.:  Den her ve středisku 

- venku míčové a další hry; v klubovně 

společenské hry všeho druhu, shléd-

nutí zajímavého fi lmu

Podrobnosti najdete v aktualitách 

na internetových stránkách středis-

ka www.cmg.prostejov.cz/oaza/ , na 

plakátcích (na vývěsce CMG a jiných 

místech), nebo přímo na přihlášce. 

Tu si můžete vyzvednout na vrátnici 

Cyrilometodějského gymnázia nebo 

stáhnout z našich webových stránek. 

Přihlášku spolu se zálohou 20,-Kč 

(nebo 100,-Kč na středu) je třeba ode-

vzdat do 18.7.

 Mgr. Peter Markovič 

  a Marlies Eisenacher

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ PRÁZDNINY 
V OÁZE CMG 28.7 - 31.7. 2008

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, 796 01 Pros-

tějov Tel.: 582342580, mobil : 723005411, e-mail: lenka.cer-

nochova@mybox.cz, P O Ř Á D Á  dne 14. července 2008 

(pondělí) KONFERENCI  na téma:  

KARDIOPULMONÁLNÍ 
RESUSCITACE V  PRVNÍ POMOCI

přednášející : Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK 

Prostějov.

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

(uveďte jméno a datum narození )

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

Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou !!

Občerstvení zdarma 
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Město Prostějov
přijímá do pracovního poměru  uchazeče na místa

strážník Městské policie Prostějov.
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro vý-
kon funkce strážníka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
- občan České republiky
- věk nejméně 21 let
- bezúhonnost a spolehlivost
- fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
-  úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů 

v rámci přijímacího řízení
- úplné střední vzdělání s maturitou
- řidičský průkaz minimálně skupiny B
- uživatelská znalost práce na PC
- morální předpoklady pro výkon této práce
- výhodou bydliště v Prostějově a okolí
- výhodou zbrojní průkaz
- znalost cizího jazyka výhodou

Zaměstnavatel nabízí:
- zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
- při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
- platové zařazení dle stávajících platových předpisů
- osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
- rizikový příplatek
- bezplatné výstrojní náležitosti
- příspěvek na stravování
- možnost sportovního vyžití

   Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý uchazeč 
obdrží při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 
4, nebo zasláním přihlášky. Součástí přihlášky je strukturovaný životopis. 
Bližší informace lze získat na telefonním čísle 582 402 222 u zástupce ředi-
tele Libora Šebestíka.

výstava lilií a mečíků 

25 . – 27. července 2008 na zámku v Brodku u Prostějova, 

pořádá Vladimír Pernica s liliáři z České republiky a Polska.

Garantem výstavy je městys Brodek u Prostějova

Otevírací doba: pátek -15:00 – 18:00, sobota, neděle – 9:00 – 17:00 hod.

Květy na zámku
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Ve středu 11. června dopoledne patřilo hřiště u Reálné-

ho gymnázia a základní školy města Prostějova mladým 

atletům. Studenti středních škol se zde utkali v nultém 

ročníku závodu Prostějovská laťka. Akci zahájily mažo-

retky z reálného gymnázia, následoval seskok parašutistů 

a vystoupení školního tanečního kroužku. Pak už vypuklo 

samotné klání ve skoku vysokém.

„Prostějovskou laťku jsme koncipovali jako slavnostní 

zahájení provozu nového doskočiště pro skok vysoký, které 

město vybudovalo pro studenty a atlety. Takové zařízení zde 

citelně chybělo, už i proto, že hřiště u reálky využívá pro ho-

diny tělocviku řada dalších středních škol. Věřím, že dnešní 

soutěž nebude jen ojedinělou akcí a doufám, že se nám po-

daří založit tradici studentských atletických závodů. Zvážíme i 

možnost rozšíření soutěže o kategorie žáků základních škol,“ 

říká předseda sportovní komise Michal Müller. 

Nultého ročníku Prostějovské laťky se zúčastnili sportovci 

ze čtyř škol: Gymnázia Jiřího Wolkera, Reálného gymnázia 

a základní školy města Prostějova, Švehlovy střední školy a 

Středního odborného učiliště obchodního (v kategorii děvčat 

to byly pouze zástupkyně zmíněných gymnázií). 

„Myslím, že nultý ročník Prostějovské laťky se vydařil, a to i 

navzdory hrozící bouřce a dešti,“ zavtipkoval Müller. Sportov-

ci i organizátoři měli v tomto směru skutečně obrovské štěstí, 

protože liják se spustil až po ukončení soutěže…                  -jg-

Prostějovská laťka 2008Prostějovská laťka 2008
Výsledková listina

Dívky:

Pořadí družstev (výkon družstva se určil součtem výkonů v 

centimetrech nejlepších dvou skokanů dané školy):

1. GJW      311 cm

2. RG a ZŠ     267 cm

Individuální pořadí:

1. Dominika Matušková  GJW  157 cm

2. Nela Svobodová  GJW  154 cm

3. Vendula Zbořilová RG a ZŠ  142 cm

4. Simona Greplová  GJW       136 cm

5.  Silva Egermajerová 

    a Michaela Křepelková obě RG a ZŠ 125 cm

Hoši:

Pořadí družstev (výkon družstva se určil součtem výkonů v 

centimetrech nejlepších dvou skokanů dané školy):

1. GJW    357 cm

2. RG a ZŠ   342 cm

3. SOU obchodní    305 cm

4. ŠSŠ    290 cm

Individuální pořadí:

1.   Ondřej Přikryl GJW  183 cm

2.   Tomáš Kaprál RG a ZŠ  174 cm

3.   Patrik Večerka GJW  174 cm

4.   David Klíč RG a ZŠ  168 cm

5.   Jakub Balcar GJW  160 cm

6.   Pavel Novák RG a ZŠ  155 cm

7.   Michal Cesar SOU obchod. 155 cm

8.   Marek Pořízka ŠSŠ  150 cm

9.   Pavel Komárek SOU obchod. 150 cm

10. Lukáš Konupka SOU obchod. 150 cm

11. Vladimír PoláčekŠSŠ  140 cm

12. David Urbánek ŠSŠ  135 cm

Mimo soutěž se zúčastnili:

Ondřej Novák    183 cm

David Sehnal    171 cm

Jan Strachoň    155 cm

Prostějovskou laťku oficiálně uvedl mís-

tostarosta města Prostějova Pavel Drmola

Po vystoupení mažoretek a seskoku parašutistů už do nového doskočiště padali pouze soutěžící.
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Prostějovská Prostějovská 
laťka 2008laťka 2008

Příjemnou atmosféru závodu si užívali i  Michal Müller, předseda spor-

tovní komise, Václav Kolář, ředitel Reálného gymnázia a Alois Mačák, 

místostarosta (na snímku postupně zleva).

Poháry úspěšným sportovcům předali starosta města Jan Tesař a místosta-

rosta Miroslav Pišťák.  Foto: Jana Gáborová

Již v minulosti jsme uvedli, že Michal 

Krček několikrát za sebou vyhrál závody 

v lezení na obtížnost, na umělé horole-

zecké stěně. 

I letos se mu na závodech Tendon Cup 

Morava 2008 dařilo - 

Olomouc 1. místo, Pustiměř 1. místo, 

Orlová 2. místo. Ještě ho čekají závody v 

Jeseníku a fi nále v Lanškrouně. Věříme, že 

i zde vystoupí na stupně vítězů a podaří se 

mu tak vyhrát celý ročník 2008 v lezení na 

obtížnost.

31.5. 2008 se Michal zúčastnil Mistrov-

ství ČR mládeže v lezení na rychlost. Toto 

mistrovství se konalo v Příboru a Michalo-

vi se podařilo vybojovat třetí místo a tím 

se nominoval mezi závodníky, kteří budou 

reprezentovat Českou republiku na junior-

ském mistrovství světa v australské Sydney. 

Ačkoliv se Michal lezení na rychlost běžně 

nevěnuje a prakticky nemá možnost v 

Prostějově toto trénovat, dělá čest městu 

i svému horolezeckému oddílu Adrenalin 

Prostějov.   -lk-

Michal Krček umí i rychlost!

Žáci druhé třídy Základní školy Palackého , odloučené pracoviště v Če-

chovicích, získali třicítku nových značkových volejbalových a basket-

balových míčů. Byli totiž nejlepší v rámci celého Olomouckého kraje ve 

výtvarné soutěži se sportovní tématikou. Soutěž vyhlásil hypermarket 

Globus, jehož zástupci dětem předali ve čtvrtek 12. června kromě míčů i 

další drobné ceny. „Máme velkou radost, jednak proto, že naši žáci z poboč-

ky v Čechovicích zvítězili v soutěži s příznačným názvem BRANKY, BODY, 

MÍČE!, a jednak i proto, že jsme teď zásobeni kvalitními míči pro hodiny tě-

locviku na pár sezon dopředu,“ pochválil děti ředitel školy Jiří 

Pospíšil.(na snímku se dvěma odměněnými žačkami)

BRANKY, BODY, MÍČE!
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Dne 5. června 2008 se v odpoledních hodinách 

uskutečnilo na hřišti Reálného gymnázia a základní 

školy Veselé sportovní odpoledne. Tato akce, konaná 

s dlouholetou tradicí u příležitosti mezinárodního 

dne dětí, měla i letos mimořádný ohlas. Děti, kterých 

přišlo na dvě stovky, si zasportovaly (čekalo je 12 dis-

ciplín různé obtížnosti, při kterých bylo nutno pro-

kázat šikovnost i odvahu, např. přechod přes kladinu, 

lanová opičí dráha, jízda zručnosti na motokáře a na 

koloběžce, zdolání trati na chůdách, tandem na lyžích 

a další), rodiče si popovídali s pedagogy a snad si i 

trochu odpočinuli od každodenního stresu. Sportovní 

odpoledne zakončil tradiční táborák. Vše se vydařilo 

díky skvělé organizaci, na které se podílely zejména 

paní Silva Hrazdilová a Jana Klíčová, výraznou měrou 

však přispěli také žáci vyšších ročníků základní školy 

a gymnázia. Už se těšíme na příští rok.    

Hana Volencová,

RG a ZŠ města Prostějova

Sportovní odpoledne na reálceSportovní odpoledne na reálce

Již po osmnácté 
pořádal oddíl dálkového 
a zimního plavání TJ 
HANÁ Prostějov v rámci 
Českého poháru v dál-
kovém plavání závod 
– „Plumlovský maratón“.

Na Plumlovskou přehradu se 14.6. 

sjelo na 120 plavců jak z České, tak i 

Slovenské republiky, aby si zde změřili 

své síly na vzdálenostech 15 km, 10 

km, 5 km, 3 km a 1 km. Byl to přibližně 

stejný počet jako vloni. Účast byla opět 

velmi vysoká. Velmi dobré atmosféře 

přispělo i slunečné počasí. Druhým 

nejstarším účastníkem závodu byl 

Bohumil PÁCL z TJ HANÁ Prostějov 

(1940), který ukázal, že i ve svém věku 

dovede uplavat trať 3 kilometry. Vyni-

kající výkon podal i pardubický plavec 

KALHOUS Jiří (1945), který uplaval 

10 km v neskutečně dobrém čase. Ani 

teplota vody 20°C nesnížila výkonnost 

plavcům. A jak dopadly výsledky? 

Na závody přijela slovenská pla-

vecká reprezentace, takže závod byl 

v podstatě mezinárodní a už od za-

čátku se očekávalo, že budou Slováci 

velkým želízkem v ohni na 5 km trati. 

Přijela i taková plavecká esa jako je 

Yvetta HLAVÁČOVÁ (Univerzita 

Brno) a Rosťa VÍTEK (Kometa Brno). 

Letošní 18. ročník „Plumlovského 

maratónu“ vyhráli na hlavní trati 15 

km právě tito dva světoznámí plavci. 

10 km vyhráli Vojtěch RAKUŠAN a 

Nikola SVOBODOVÁ (oba Kometa 

Brno). 5ti-km závod byl pak opět 

pouze v režii slovenských plavců 

- Tomáše VACHANA (zvítězil již 

počtvrté) a Alexandry FARKAŠOVÉ. 

Nejvíce obsazená byla tradičně 5 km 

trať, na které plavalo 45 závodníků. 

Trasu 10 km plaval i nejlepší plavec 

oddílu DZP TJ Haná Jan KOVAŔÍK 

a Lenka SVOBODOVÁ, která si zde 

letos vytvořila svůj osobní rekord. 

Oba svým výkonem pomohli k lepší-

mu umístění oddílu v rámci bodování 

Českého poháru v dálkovém plavání. 

I když byl oddíl pořadatelem závodu, 

měl ve vodách Plumlovské přehrady 

početně třetí největší zastoupení.

Podařilo se zorganizovat v rámci 

akce „Sportuj s námi“ propagační a 

náborovou akci „Plumlovský čochtan“. 

Úctyhodný výkon předvedl na trase 

500 m Vojislav ŠTĚRBA z Pardubic, 

který letos oslavil teprve 7 let. Věřím, 

že se tato akce chytne a v budoucnu 

přijede více zájemců.

 Bylo vidět i na závodnících, že na 

Plumlovskou přehradu jezdí rádi. 

Atmosféra byla vysoce sportovní, ale 

zároveň i přátelská. Všichni si pochva-

lovali účastnické diplomy. Popřejme 

dálkovým plavcům hodně štěstí do 

dalších závodů. Poděkování patří part-

nerům a sponzorům závodu – městu 

Prostějov, firmě Peri a Poštovní spo-

řitelně.

Hojná plavecká i divácká účast a me-

zinárodní zastoupení by v dalších le-

tech měly rozhodně přilákat více spon-

zorů, kteří se tak mohou jednoznačně 

prezentovat a zviditelnit a přispět tak 

ke kvalitnějšímu zorganizování akcí 

tohoto typu. Mgr. Michal MUCHA

Voda Plumlovské přehrady vřela pod tempy 
dálkových plavcůdálkových plavců
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Příští Radniční listy vyjdou 1. 8. 2008.

Uzávěrka inzerce je 23. 7. 2008

Pravý „Keltský víkend” plný živé hudby a tance. Skvělý program, dobrá zábava, 
bohatá nabídka jídel a nápojů... to vše ve dvou kulturně nabitých dnech pod širým nebem.

Pátek 25. 7. 2008 od 16.00 hod.
a Sobota 26. 7. 2008 od 12.00 hod.
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Nabídka externí spolupráce

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

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

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

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


