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Dostává se 

Vám do rukou 

první číslo no-

vého vydání 

R a d n i č n í c h 

listů. Po mnoha 

letech vydávání 

periodika klasického novino-

vého formátu jsme se rozhodli 

nabídnout Vám nejen úplně 

jiné grafické zpracování tis-

koviny, ale vlastně zcela nový 

magazín. Radniční listy, které 

i nadále budete zdarma dostá-

vat do svých schránek, budou 

vycházet jedenkrát měsíčně 

(vždy ke konci měsíce). 

I v nových Radničních lis-

tech najdete informace, které 

jsme Vám předávali doposud, 

jako je výběr z usnesení rady 

a zastupitelstva města, zprávy 

a důležitá sdělení města, měst-

ského úřadu i městem zřizo-

vaných organizací, informace 

městské policie, zprávy z ob-

lasti školství, kultury, sportu, 

informace o činnosti občan-

ských sdružení atd. Připraveny 

jsou ale i některé nové rubriky, 

zejména publicistické.

Také kultura je v nových 

Radničních listech zastoupena 

v podstatně širší formě. Původní 

noviny se totiž sloučily s kultur-

ním magazínem PRO, takže jsou 

zde také informace, pozvánky 

a články, na které jste byli zvyklí 

dřívějším magazínu PRO.

Jsme přesvědčeni o tom, že 

tato úprava a sloučení dvou for-

mátů (novin a kulturního mě-

síčníku) přinese na jedné straně 

pozitivní ekonomické výsledky, 

na straně druhé i  pozitivní reak-

ce Vás, čtenářů. Našim přáním 

je, abyste potřebné informace 

a zprávy nalezli všechny pohro-

madě v jednom periodiku. 

         Ing. Jan Tesař, 

         starosta města

Nové číslo 
Radničních 

listů
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Způsob prodeje 
stavebních parcel 
u nové nemocnice 
v Prostějově se pomalu 
rýsuje. Pravděpodobně 
půjde o formu aukce.

„Rada města Prostějova by se měla 

v květnu zabývat podrobnostmi kupních 

smluv na příslušné pozemky. Návrhy 

smluv již budou obsahovat i některé kon-

krétní podmínky,“ potvrdil místostarosta 

Vlastimil Uchytil. „Pozemky si budou 

moci například kupovat pouze fyzické 

osoby a ty budou mít povinnost do tří 

let od podpisu smlouvy zde realizovat 

stavbu. Chceme tak zabránit spekulacím 

s uvedenými pozemky v lokalitě, která je 

podle našeho názoru pro bydlení hodně 

zajímavá. 

Na druhou stranu se domníváme, že 

i když přistoupíme k aukci, nebudou 

pozemky občanům nedostupné. Je třeba 

si totiž uvědomit, že půjde o plně infra-

strukturně vybavené parcely, z čehož 

vyplývá, že minimální cena musí být 

stanovena městem jako cena nákladová. 

Jak jsem již uvedl uvedl, v průběhu květ-

na se rozhodne s defi nitivní platností 

nejen o způsobu prodeje, ale případně 

i o veřejné soutěži na fi rmu, která aukci 

uskuteční. Občané se nemusejí obávat, že 

by možnost nákupu pozemků propásli,“

ujistil Uchytil s tím, že půjde o prodej 

pěti desítek pozemků o přibližných vý-

měrách 646 m2, 715 m2, 760 m2, 1 000 m2

a 1 200 m2. 

JANA GÁBOROVÁ,

tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Prodej pozemků u nové nemocnice 

Ilustrační foto Yvona Pudilová

Město bude prodávat pět desítek plně 
infrastrukturně vybavených parcel o výměrách 

od 646 do 1 200 metrů čtverečných. 

Změny se týkají průkazů pro děti 

do 15 let, pro studenty od 15 do 26 let, 

starobní a invalidní důchodce a osoby 

nad 70 let. 

Starší typy průkazů budou platit 

pouze do konce roku 2008. Žádáme 

proto cestující, kteří je využívají, aby si 

je v informační kanceláři FTL 

vyměnili v průběhu letošního 

roku za nové.  U průkazů pro děti do 15 

let je třeba předložit rodný list a aktuální 

fotografi i. Průkazy se vydávají na obdo-

bí nejvýše tří let. 

Pro vydání průkazu MHD pro stu-

denta od 15 do 26 let je třeba předložit 

občanský průkaz, potvrzení o návštěvě 

školy a aktuální fotografi i. Průkaz platí 

jeden školní rok. 

K vystavení průkazu pro starobní 

nebo invalidní důchodce je třeba doložit 

občanský průkaz, potvrzení o pobírání 

starobního nebo invalidního důchodu 

a aktuální fotografi i. Průkazy pro sta-

robní důchodce se vydávají do 70 let, 

průkazy pro invalidní důchodce platí 

jeden rok od data vydání. Občané starší 

70 let předloží k vystavení průkazu pou-

ze občanský průkaz a aktuální fotografi i. 

Průkazy se vydávají bez omezení doby 

platnosti.    

Cena za vystavení průkazu nadále 

činí 10 Kč, cena obalu na průkaz je 

5 Kč. 

Bližší informace k výměnám průkazů 

MHD lze získat v informační kanceláři 

FTL, telefon 582 333 181.    

V městské hromadné dopravě platí nové průkazy na slevu
Cestující pozor!

Staré průkazy budou 
platit pouze do 

konce letošního roku.    

V dubnu začaly platit nové průkazy k prokazování 
nároku na slevu jízdného na linkách MHD Pros-
tějov, které jsou opatřeny novými bezpečnostními 
prvky. Důvodem je skutečnost, že  staré průkazy již 
nesplňovaly ochranné bezpečnostní standardy.
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V prosinci roku 2006 
Zastupitelstvo města 
Prostějova projednalo 
a schválilo městský 
rozpočet pro rok 2007.  
V úterý 22. dubna 
letošního roku pak 
zastupitelé projednali 
rozpočtové hospodaření 
města Prostějova  a jím 
zřízených organizací 
- závěrečný účet města 
Prostějova za rok 2007. 

Vraťme se teď na začátek. Pro rok 

2007 byly schváleny příjmy ve výši 

896 817 319 Kč a výdaje ve výši 

1 022 811 260 Kč, přičemž na investice 

připadalo 242 140 000 Kč - z toho na 

stavební investice 170 900 000 Kč. Zna-

menalo to tedy, že jsme plánovali rozdíl 

mezi příjmy a  výdaji 125 993 870 Kč, 

nebo-li defi cit rozpočtu v této výši.

Příjmy i výdaje města se v průběhu 

rozpočtového roku mění vlivem nejrůz-

nějších okolností.  Když jsme hodnotili 

pololetní výsledky hospodaření, tak za-

stupitelstvo konstatovalo, že rozpočtový-

mi opatřeními, které byly schvalovány, se 

zvýšily celkové příjmy a výdaje o částku 

176 624 076 Kč (převážnou část zde tvoří 

nejrůznější dotace přijaté ze státního 

rozpočtu). Do konce roku pak docházelo 

k dalším změnám. 

Když se znovu vrátím k hodnocení 

rozpočtového hospodaření za loňský 

rok, tak musím připomenout, že platí 

slova o relativně příznivém hospodaření 

našeho města. Doložme to konkrétní-

mi čísly - plánované příjmy měly být 

1 113 101 630 Kč a ve skutečnosti byly 

splněny na 99,82 %, 

což je v korunách 

1 111 084 230 Kč. 

Plánované vý-

daje byly ve výši 

1 259 635 730 Kč 

a skutečnost činí 

1 201 384 420 Kč, 

což se rovná 95,38 %. Výsledkem je pak 

záporné saldo, tedy defi cit 90 299 193 Kč. 

Rada města Prostějova proto doporučila, 

aby vyúčtování rozpočtového hospo-

daření bylo schváleno bez výhrad, což 

zastupitelstvo na svém zasedání učinilo. 

Co říci na konec? S výsledky hospoda-

ření můžeme být oprávněně spokojeni. 

Defi cit příjmů a výdajů jsme plánovali 

ve výši takřka 126 milionů Kč a do konce 

roku 2007 jsme ho snížili na 90 milionů. 

Větší výdaje (jejichž důsledkem je onen 

zmiňovaný defi cit rozpočtu) jsme směřo-

vali do investic, nikoliv do spotřeby. A co 

je velmi důležité, a to zejména z pohledu 

dalšího rozvoje Prostějova, je skutečnost, 

že stavební investice, které byly pláno-

vány ve výši 171 milionů Kč, nakonec 

dosáhly výše 276 milionů Kč.

Čtenáři si určitě povšimli toho, že 

hovořím o oprávněné spokojenosti 

s tím, jak nakonec naše hospodaření 

dopadlo, ale také 

připomínám, že 

jde o relativně 

příznivé výsledky, 

neboť stále je co 

zlepšovat. Mimo-

chodem, velkou pozornost musíme stále 

věnovat získávání nejrůznějších investič-

ních dotací.

Za dobré výkony se sluší poděkovat 

a všichni, kteří se přičinili o dobré  vý-

sledky - radní, zastupitelé, členové fi -

nančního výboru, pracovníci  městského 

úřadu, pracovníci organizací, které zřizu-

je město, ti všichni si velké poděkování 

zaslouží. MIROSLAV PIŠŤÁK,

místostarosta města 

Závěrečný účet města Prostějova

Z pohledu dalšího rozvoje Prostějova 
je důležitá skutečnost, že stavební investice, 

které byly plánovány ve výši 171 milionů 
korun, nakonec dosáhly 276 milionů. 

 Miroslav Pišťák, místostarosta města ‘
‚

V pondělí 7. dubna 2008 podepsal sta-

rosta města Prostějova Jan Tesař s gene-

rálním ředitelem společnosti Modřanská 

potrubní Tomášem Medkem smlouvu 

o odprodeji dalších 5,5 ha pozemků 

v průmyslové zóně. 

Společnost odkoupila již dříve 1,7 ha 

pozemků. V prostějovské průmyslové zóně 

chce vybudovat výrobní závod a skladovací 

prostory. Celkově bude investovat 700 až 

800 milionů korun. Zaměstnání by zde 

mohlo najít 150 až 200 pracovníků.

„Jak jsme byli investorem informováni, 

stavět by se mělo začít už v letos. Začátkem 

roku 2009 má být spuštěna první etapa pro-

vozu fi rmy - velkosklad,  o rok později pak 

samotná produkce. Jsme rádi, že se nám 

podařilo do Prostějova přilákat dalšího vý-

robce, že zde tedy nevznikne pouze napří-

klad logistické centrum. Pracovní příleži-

tosti tu získají z dělnických profesí zejména 

potrubáři, zámečníci, svářeči, ze středo-

školáků  třeba projektanti a konstruktéři,“ 

vysvětlil místostarosta Prostějova Vlastimil 

Uchy-

til.

Modřanská potrubní nabídne

Smlouvu o odprodeji dalších 5,5 ha v průmyslové zóně podepsal za město 

starosta Jan Tesař a za společnost Modřanská potrubní generální ředitel 

Tomáš Medek. 

  práci až 200 lidem 
Přesun akcí 
z Kolářových 

sadů
Vzhledem k částečnému ome-

zení provozu v Kolářových sadech 

(v souvislosti s revitalizací zeleně 

a zejména travnatých ploch) se ně-

které tradiční akce pořádané v tom-

to parku přesouvají v letošním roce 

jinam. Pořadatelé jednotlivých akcí 

budou vždy veřejnost s předstihem 

informovat o místě a čase konání 

dané události. 
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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.

Zastupitelstvo města Prostějova dne 
22. dubna schválilo „Pravidla prodeje 
bytových domů z vlastnictví města Prostě-
jova“. Vyhověli jsme tak četným žádostem 

stávajících nájemníků. Na rozdíl od jiných 
měst v České republice, kde je rozhodující 
pouze nabídnutá kupní cena a nájemníci 
se mnohdy o prodeji ani nedozví, postu-
pujeme vůči našim nájemníkům velmi 
korektně. 

Vycházíme z pozitivních zkušeností z let 
1994 - 1998, kdy se privatizovala podstatná 
část městského bytového fondu. Přednost 
při koupi budou znovu mít vzniklá družstva 
nájemníků. Opět chceme, aby cena byla pro 
naše občany přijatelná a s možností splátek. 

Prodávat se budou celé bytové domy 
včetně pozemků, na kterých se nacházejí. 
Cenu bytů stanoví znalecký posudek. 
Přesný postup, bližší informace a seznam 
bytových domů určených k prodeji je uve-
den ve jmenovaných „Pravidlech prodeje 
bytových domů“. 

Nyní se jedná o prodej bytových domů, 
v nichž se nenacházejí nebytové prostory. 
Nezapomínáme však ani na sociálně slabší 
a starší spoluobčany. Určitou část bytového 
fondu si město ponechá právě pro tyto 

společenské účely. Jednáme také o pokra-
čování výstavby domů s pečovatelskou 
službou, protože o tuto formu bydlení je 
veliký zájem. 

Vzhledem k této specifi cké a informačně 
rozsáhlé problematice, se kterou mám zku- šenosti z bytové 

komise z let 1994 
- 1998, rád obča-
nům zodpovím 
osobně nebo 
písemně kladené 
dotazy. 

Opět chceme, aby cena byla pro naše 
občany přijatelná a s možností splátek. 

Mgr. Alois Mačák, místostarosta města ‘
‚

Seznam bytových dom  ur ených k prodeji

po et.ev. .p.RokAdresa nemovitosti

bytpostavení

2141631993Belgická  2

2141641993Belgická 4

245720661924Husovo nám. 56

215520341930Husovo nám.83 

75620351930Husovo nám.85

75720331930Husovo nám.87

746416251911Husserla 16

153223343,33441959Jihoslovanská 7,9 

177020321930Joštovo nám.4

67526031920Kollárova 5

77626041930Kollárova 7

8419571904K ížkovského 16

1189581893K ížkovského 18

181013213,32121954Okružní 89,91,93 

441021447-91978Okružní 125,127,129,131

310313671974Okružní 183

64338371920Plumlovská 43

44353071907Pod Kosí em 41

54023181913Pražská 5

95042441875P ikrylovo nám. 2

74382511897Rejskova 9

84328521920Rostislavova 2, Plumlovská 33

1044123251910Rozhonova 2

1010623321911Rozhonova 12

51256731942Ruská 16

613433191958Sladkovského 26

614025461928Slovenská 12

814326191938Spojenc  4

914433671961Spojenc  5

814525971972Spojenc  21

2543002001Studentská 8

2543012001Studentská 10

814616961941Studentská 17

1614924751924Svatoplukova 39

1215024761924Svatoplukova 41

1615124771924Svatoplukova 43

659723901900Svatoplukova 74 

515423881900Svatoplukova 78

680129091940Šafa íkova 47 

718233451959Trávnická 1

762624681933T ebízského 8

632615761890Tylova 2

848521781901Újezd 5

548729811955Vápenice 5

548829551909Vápenice 23

101949811947Vodní 3

94919621810Vodní 26

141968981921Vodní 28

6871551950Západní 69 

512CELKEM

Seznam bytových domů určených k prodeji

Prodej bytových domů Prodej bytových domů 
z vlastnictví města Prostějovaz vlastnictví města Prostějova

K domům urče-
ným k prodeji 
patří i panelové 
domy v Belgické ulici číslo 2 a 4.  Foto: Yvona Pudilová

Informace
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Komunikace města s občany: Prostějov je v TOP desítce 
Společnost 
Westminster vyhlásila 
výsledky druhého 
ročníku výzkumu 
komunikace institucí 
veřejné správy 
s občany. Město 
Prostějov se 
v kategorii městských 
úřadů umístilo v první 
desítce hodnocených 
úřadů v České 
republice.

 „Při účasti zhruba tří stovek subjektů 

je to pro nás velmi pěkná známka,“ uve-

dl tajemník městského úřadu Lubomír 

Baláš. Podkladem pro hodnocení bylo 

zodpovězení celé řady otázek týkajících 

se například pořádání tiskových konfe-

rencí, aktualizace městských webových 

stránek, objednávkového systému 

či obecně elektronické komunikace 

s občany. 

„Během uplynulého roku se nám 

podařilo spustit dva poměrně efektivní 

nástroje komunikace, a to objednávko-

vý systém na odboru dopravy a zasílání 

hromadné korespondence registrova-

ným uživatelům. Dále byla dokončena 

rekonstrukce obecního rozhlasu, který 

chceme ještě více využívat i pro ope-

rativní hlášení do jednotlivých částí 

města, čili nikoli pouze jako výstražný 

systém. Dále mají lidé možnost bez-

platně si vyhledat informace na webu 

v naší informační službě. Samozřejmě 

nezapomínáme, že komunikace spočí-

vá i v přijímání podnětů či požadavků 

od občanů a v zajištění zpětné vazby. 

Chceme proto hledat další možnosti, 

jak komunikaci s veřejností soustavně 

zlepšovat,“ uzavřel Baláš.  (jg) 

Soustavně hledáme možnosti, 
jak komunikaci s občany zlepšovat. 

Lubomír Baláš, tajemník MěÚ v Prostějově 

‚
‘

Už více než tři čtvrtě 
roku nabízí město 
Prostějov občanům 
službu s názvem 
„Hromadná korespon-
dence“. Ta umožňuje 
zasílání cílených 
e-mailů dle lokalit 
a konkrétních ulic 
ve městě všem 
zaregistrovaným 
občanům - uživatelům. 

E-maily upozorňují zejména na blokové 

čištění v dané lokalitě, odstávky elektrické 

energie, dopravní omezení ve městě a vý-

znamné akce v centru, zejména na náměstí 

T. G. Masaryka. 

„Na titulní stránce městských webových 

stránek najdou zájemci odkaz s názvem 

Hromadná korespondence, po jehož roz-

kliknutí se zobrazí registrační formulář. 

Uživatel vepíše své jméno a příjmení, plat-

nou e-mailovou adresu a zatrhne ulici nebo 

u l i c e , 

o nichž 

chce dostávat informace,“ popsal místosta-

rosta Pavel Drmola.  „Na takto vyplněný 

a odeslaný formulář mu přijde automaticky 

odpověď s výzvou k potvrzení registrace. 

Teprve potvrzením je registrace dokonče-

na. Stejným způsobem probíhá i odhlášení 

odběru hromadné korespondence,“ doplnil 

Drmola. 

Služba zasílání hromadné korespon-

dence je pro uživatele zdarma. Zaregis-

trovat se mohou kdykoli. Registrace platí 

jeden rok, zhruba dva týdny před vypr-

šením platnosti přijde uživateli e-mail 

s výzvou k prodloužení registrace. 

„Je to další krok ke zlepšení informova-

nosti občanů. Teď v souvislosti se začát-

kem blokového čištění a možnými odtahy 

vozidel znovu upozorňujeme občany na 

možnost zaregistrovat si hromadnou 

korespondenci, a tím získávat i informace 

o čištění v dané oblasti,“ uzavřel Drmola.  

  (jg) 

Chcete vědět, co se bude dít ve vaší ulici? 
Zaregistrujte si hromadnou korespondenci

Hromadná korespondence je 
bezplatná služba směřující 

ke zlepšení informovanosti občanů.

Pavel Drmola, místostarosta města 

‚
‘

Czech Point v informační službě ocenilo 
i ministerstvo vnitra

Czech Point funguje v informační službě prostějovského městského úřadu na 

nám. T. G. Masaryka 12 - 14. Občané zde mohou vyřídit:

- výpisy z obchodního rejstříku, 

- výpisy z živnostenského rejstříku, 

- výpisy z katastru nemovitostí,

- výpisy z trestního rejstříku.

Poplatky: rejstřík trestů 50 Kč, ostatní doklady (výpis z katastru nemovitostí, 

obchodního nebo živnostenského rejstříku) první stránka 100 Kč, každá další 

i započatá stránka 50 Kč.

Od ledna loňského roku zajišťuje   

dodávku elektrické energie do sítě 

veřejného osvětlení v Prostějově 

fi rma MORAVIA ENERGO, která 

zvítězila ve výběrovém řízení.

„Výsledek za první rok, kdy jsme 

změnili dodavatele elektřiny, se zdá 

být příznivý. Celkem jsme zaplatili 

přes dva miliony korun. Pokud 

bychom ale zůstali u původního 

dodavatele, vydali bychom za stej-

ný objem spotřebované elektřiny 

o celých 13 procent více. Toto 

nás motivuje k hledání i dalších 

možností, jak na elektrické energii 

spotřebovávané městem ještě více 

ušetřit,“ vysvětlil místostarosta 

Prostějova Pavel Drmola.

Změna dodavatele 
elektřiny ušetřila 
městu statisíce 

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

Provozní doba

Po - Čt   8.00 - 17.00
Pá            8.00 - 16.00

Telefon

582 329 722 - 3
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Úterý 6. května  - blok č. 3
 

Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na 

Vyhlídce, Hloučelní, J. Lady, Matho-

nova, nová nemocnice - parkoviště, K. 

Svolinského, A. Slavíčka, K. Svolinské-

ho - parkoviště.

Úterý 13. května - blok č. 4 

K. Svolinského, V. Špály, J. Zrzavého, 

kpt. O. Jaroše, A. Fišárka, B. Dvorského, 

C. Boudy, S. Suchardy, K. Svolinského 

- parkoviště, V. Špály, J. Zrzavého, kpt. 

O. Jaroše - parkoviště, Penny market 

- chodníky, K. H. Kepky, C. Boudy - 

parkoviště.

Čtvrtek 15. května - blok č. 5

Nerudova, Melantrichova, E. Králíka, 

Polská, Ruská, Dělnická, Fan-

derlíkova, Obránců Míru, kpt. 

O. Jaroše, J. Švermy, Melantrichova - par-

koviště, Fanderlíkova - parkoviště.

Úterý 20. května - blok č. 6

Fanderlíkova - část, J. B. Pecky, Krap-

kova, Březinova, Dykova, průchod Sta-

rorežná, schody, Bezručovo nám., Flo-

riánské nám., Hliníky, parkoviště Pecky, 

vnitroblok Pecky, Krapkova parkoviště, 

Fanderlíkova parkoviště, Krapkova zá-

livka, Resslova.

Čtvrtek 22. května - blok č. 7

Parkoviště u Čs. pojišťovny, Kostelecká 

1 - vnitroblok, Kostelecká 1 - vnitroblok 

parkoviště, Kostelecká 2 - vnitroblok, Koste-

lecká 3 - vnitroblok, U Stadionu - parkoviště, 

U Stadionu - po Krapkovu, Martinákova 

- parkoviště, U Stadionu - parkoviště, Marti-

nákova - chodník, Martinákova - Kostelecká 

- chodník, Kostelecká - chodník LA.

Úterý 27. května - blok č. 8

Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, 

bří Čapků, Tyršova, Sportovní, Olym-

pijská, Za Velodromem, Polišenského, 

Hacarova, Hacarova - parkoviště, Spor-

tovní - parkoviště, Olympijská, Pod 

Kosířem - parkoviště, Za Velodromem 

- parkoviště.

Čtvrtek 29. května - blok č. 9

Rejskova, Daliborka, Partyzánská, 

Šafaříkova, Havlíčkova, Martinákova, 

Sladkovského, Volfova, Příční, Květná, 

Sportovní - část, Strojnická.

Úterý 3. června - blok č. 10

E.Valenty, Veleslavínská, vnitroblok 

sídl. E. Beneše, Krásná, Na Výsluní, 

Sadová, V. Nezvala, vnitroblok sídl. E. 

Beneše parkoviště, zálivka E.Valenty 

- parkoviště, chodník od Sladkovského 

po E. Valenty.

Čtvrtek 5. června - blok č. 24

Vodní, Mlýnská, Mlýnská - parkoviště, 

B. Šmerala, B. Šmerala - parkoviště, Čes-

ká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Má-

nesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, 

Kolářovy sady, Jungmannova, průchod 

Palackého - Vodní, průchod Vodní - 

Žeranovská.

Jednotlivé čištěné bloky budou týden 

předem označeny přenosným svislým 

dopravním značením IP 25a „Zóna s 

dopravním omezením“ s dodatkovou 

tabulkou s přesně vyznačeným datem a 

hodinou čištění. V případě nerespekto-

vání dopravního značení musejí řidiči 

počítat se sankcemi. 

Strojní čištění města v květnu a začátkem června 

„Zájemci se mohou objednat třemi 

způsoby. Jednak přes internet (www.mes-

topv.cz), dále telefonicky (582 329 777) 

a také prostřednictvím SMS zprávy,“ při-

pomněl vedoucí odboru dopravy Miroslav 

Nakládal. 

„Klient se ve sjednaný čas dostaví na 

odbor dopravy, kde mu vyvolávací systém 

vytiskne lístek s číslem přepážky, ke které 

má jít. Bez čekání pak svou záležitost ob-

stará. Pochopitelně podmínkou je, že musí 

přijít skutečně v daný čas. Pokud se zpozdí 

o více než 10 minut, objednávkový systém 

jej vyřadí a na vyřízení bude muset čekat 

jako kterýkoli jiný neobjednaný občan,“ 

upřesnil Nakládal. 

Podrobný postup, jak objednávku 

úspěšně provést, najdou zájemci na měst-

ských webových stránkách (www.mes-

topv.cz – Městský úřad – Objednávkový a 

vyvolávací systém). Bližší informace získají 

i v  informačním středisku městského úřa-

du na náměstí T. G. Masaryka  a na odboru 

dopravy ve Vrahovické ulici 4 a. 

„Lidé, kteří nevyužijí možnost objednat 

se předem, přijdou prostě na odbor do-

pravy, kde jim vyvolávací systém vytiskne 

lístek s pořadovým číslem. Na displeji si 

následně přečtou, kdy a ke které přepážce 

přijdou na řadu. Přesto bychom rádi ape-

lovali na občany a klienty, aby co nejvíce 

objednávkový systému využívali,“ uzavřel 

vedoucí odboru dopravy Miroslav Naklá-

dal. (jg) 

Jak se vyhnout frontám na odboru dopravy? 

Vyvolávací systém na odboru dopravy vám vytiskne lístek s číslem přepáž-

ky, na které vyřídí vaši záležitost.  Foto: Jana Gáborová 

Už téměř tři čtvrtě roku funguje na odboru dopravy 
Městského úřadu v Prostějově tzv. vyvolávací 
a objednávkový systém. Jeho smyslem je nabídnout 
lidem větší komfort při vyřizování svých záležitostí, 
jako je evidence vozidel, řidičské průkazy, 
technické činnosti na odboru dopravy, a eliminovat 
dlouhé fronty u přepážek.

Dopravní přestupky se budou řešit v Havlíčkově ulici 
Upozorňujeme občany, že z důvodu stěhování bude omezen provoz přestup-

kového oddělení , Havlíčkova 4, Prostějov a zcela zastaven provoz přestupkového 

oddělení (dopravní přestupky) Vrahovická 4a, Prostějov  ve dnech 1. až 6. května. 

Od 7. května budou dopravní přestupky řešeny v nových prostorách přestupko-

vého oddělení v Havlíčkově ulici č. 4.

Využijte objednávkový Využijte objednávkový 
a vyvolávací systéma vyvolávací systém



Město Prostějov pořídí další nádoby 
na separovaný odpad

Městský úřad v Prostějově obdržel od 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 

a společnosti EKO-KOM nabídku na 

zapůjčení a nákup kontejnerů na tří-

děný odpad. Město splnilo podmínku 

nabídky, kterou je zapojení obce do 

systému EKO-KOM. Stejná akce, díky 

které město získalo nové nádoby na 

separovaný odpad, proběhla i loni. 

„Část kontejnerů zakoupíme, další 

nám kraj, respektive EKO-KOM  za-

půjčí. Domníváme se, že jde o velmi 

chvályhodnou aktivitu. Dojde k za-

huštění sítě sběrných míst na tříděný 

odpad, což, jak doufáme, bude občany 

ještě více motivovat ke třídění. Separace 

odpadu představuje jednoznačně eko-

logický i ekonomický přínos. Finance, 

které město za třídění získává, inves-

tuje zpět do likvidace odpadů,“ popsal 

místostarosta Prostějova Pavel 

Drmola.  (jg) 

Rozmístěním dalších 
kontejnerů dojde 
ke zhuštění sítě 
sběrných míst na 
tříděný odpad.

Ing. Pavel Drmola,
místostarosta 

Prostějova ‘

‚

Informace Školství 
a sociální oblast Volný čas SportKulturaAktuálně

Kolem pěti desítek 
stromů na městském 
hřbitově je nutné 
vykácet. 
Jedná se o dřeviny, které 
za silného větru ohrožují 
zdraví lidí i majetek.

Pracovníci odboru životního prostředí společ-

ně se zástupcem správce zeleně prošetřili krátce 

po řádění orkánu Emma stav stromů na měst-

ském hřbitově v Brněnské ulici. Při pochůzce 

sledovali především zdravotní stav stromů, místo 

a směr jejich růstu a společně posuzovali možné 

řešení, jak předejít opakování vývratu či zlomení 

stromů při větrném počasí.

„Bohužel zhruba pět desítek stromů, přede-

vším smrků ztepilých, jejichž stáří se pohybuje 

od sedmdesáti do sta let a jejichž kmeny jsou 

nahnuté, bude třeba co nejrychleji vykácet. Tyto 

stromy nikdy nebyly součástí původního archi-

tektonického řešení hřbitova, často je vysadili 

sami občané poměrně blízko hrobů. Jejich koře-

nový systém je narušen jednak prací okolo hrobů, 

jednak samotnou mělkostí kořenů. Stromy tak 

ohrožují zejména zdraví návštěvníků hřbitova 

a v neposlední řadě působí i značné materiální 

škody,“ vysvětlil místostarosta Prostějova Pavel 

Drmola.      (jg)

Stromy na hřbitově ohrožující zdraví 
a životy lidí se musejí vykácet

To je výsledek řádění orkánu Emma na městském hřbitově, při kterém naštěstí nebyl nikdo zraněn ani 

usmrcen. Aby město předešlo opakovanému vyvrácení či zlomení stromů při větrném počasí, bude muset 

nechat zhruba pět desítek stromů na hřbitově  vykácet.  Foto: archiv MěÚ 

Odbor komunálních služeb prostějov-

ského městského úřadu zabezpečil vyčištění 

odtokového příkopu v Prostějově - Vraho-

vicích nedaleko ulice Kyjevské. 

„Jde o oblast, v níž se nacházejí obytné 

domy ohrožované rozlitím vody při prud-

kých přívalových deštích. Vyčištěný odtoko-

vý příkop nyní vodu odvede do nedalekého 

parčíku, kde se může rozlít, vsáknout do 

půdy a nikoho by tak neměla ohrozit. Dříve 

to takto fungovalo, bohužel lidé příkop 

postupem času zasypali například odpadky. 

Proto jsme jej obnovili a uvedli do původ-

ního stavu,“ vysvětlil místostarosta Pavel 

Drmola.  Vyčištění příkopu přišlo městskou 

pokladnu na zhruba 50 tisíc korun.  (jg) 

Vyčištěný příkop 
odvede vodu 
při povodních 
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Příznivci cyklistiky, 
zbystřete pozornost! 
První květnový den opět 
vyrazil na trasu 
prostějovský cyklobus, 
který vás i s kolem
vyveze na Drahanskou 
vrchovinu. Po projížďce 
zdejší krajinou se domů 
můžete vrátit buď opět 
autobusem nebo 
na kole. 

Cyklobus provozuje již třetím rokem 

společnost FTL - First Transport Lines, 

a. s. ve spolupráci s městem Prostějovem. 

„Přívěsný vozík za autobus přišel město 

Prostějov na 178 tisíc,“ připomněl mís-

tostarosta Vlastimil Uchytil, odpovědný 

za realizaci projektů Zdravého města, 

který projekt cyklobus inicioval.   Cyklobus 

brázdí trasu Prostějov - Protivanov a zpět 

v rámci pravidelné linkové dopravy. „Od 

1. května do 29. června a od 1. do 21. září 

bude cyklobus jezdit pouze o víkendech. 

O letních prázdninách však bude v pro-

vozu denně,“ upřesnil Jiří Hloch, ředitel 

autobusové divize společnosti FTL. 

Do přívěsného vozíku připojeného 

za autobus se vejde 20 jízdních kol. 

„Aby bylo možné tuto kapacitu plně 

využít, žádáme cyklisty aby, pokud je 

to technicky možné, odmontovali z kol 

dětské sedačky a různé košíky,“ zdů-

raznil v této souvislosti Hloch. 

Při nakládání a vykládání jízdních 

kol pomáhají cyklisté. Ti by si také ve 

vozíku měli svůj bicykl uzamknout 

zámkem. „Po uložení do vozíku ručí 

za jízdní kola přepravce,“ potvrdil Jiří 

Hloch, který současně požádal cestu-

jící, aby v případě zvýšeného zájmu 

o přepravu jízdních kol omluvili pří-

padné zpoždění. „Bezpečná manipula-

ce s jízdními koly vyžaduje určitý čas,“ 

dodal na vysvětlenou.  

Na spojích cyklobusu platí přepravní 

a tarifní podmínky integrovaného do-

pravního systému Olomouckého kraje. 

Bližší informace o provozu cyklobusu 

získáte v  informační kanceláři FTL, 

telefon 582 333 181, v informačním 

středisku Městského úřadu v Prostějo-

vě na náměstí T. G. Masaryka, telefon 

582 329 722 a  na webových stránkách 

www.ftl.cz a www.mestopv.cz.  

 YVONA PUDILOVÁ

Trasu Prostějov - Protivanov opět brázdí

cyklobus 

Při nakládání a vykládání jízdních kol do vozíku pomáhají cyklisté.  Foto: archiv Y. Pudilové 

Nákupem cyklobusu 
i přepravními 

podmínkami jsme chtěli 
maximálně vyjít vstříc 

všem četným příznivcům 
cykloturistiky.

Mgr. Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova 

‚

‘
Trasa cyklobusu Prostějov - Protivanov

InformaceAktuálně Školství 
a sociální oblast
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Protivanov

První písemná zpráva o obci 

nacházející se v nadmořské výšce 

662 metrů pochází z roku 1505. 

Na území Protivanova žije 1 077 

obyvatel. Dominantou obce je 

farní kostel Narození panny Marie 

z roku 1772, sakristií z poloviny 

19. stol. a věží z počátku 20. stol.

Drahany

Obec Drahany dala název 

vrchovině, na které se nachází. 

Drahany leží v západní části pro-

stějovského okresu na hlavním 

hřebeni Drahanské vrchoviny 

v průměrné nadmořské výšce 

625 metrů. Drahany jsou nejvýše 

položenou obcí východní části 

Drahanské vrchoviny. 

Malé Hradisko

V blízkosti 

obce Malé Hra-

disko se nachází archeologické 

naleziště Staré Hradisko. Neda-

leko něj v minulosti procházela 

historická obchodní cesta Jan-

tarová stezka. Opevněná část na 

izolovaném ostrohu mezi dvěma 

potoky měla rozlohu asi 37 ha 

a zbytky vysokých valů se do-

chovaly dodnes. Oblast je volně 

přístupná a je doplněna naučnou 

stezkou s informačními panely.

Buková

V obci stojí chráněná zvonice 

z 18. století, kaple sv. Josefa ze 30 

let 20. století a početná skupina 

lidových domů dřevěných a z hli-

něného zdiva z 19. století.

Moravský kras 

Patří mezi nejvýznamnější 

krasové oblasti ve střední Evropě. 

Na celém území je známo více než 

1 100 jeskyní, z nichž čtyři jsou 

přístupné veřejnosti. Punkevní 

jeskyně s možností plavby po 

podzemní říčce Punkvě spojené 

s prohlídkou dna propasti Ma-

cocha, Kateřinská jeskyně, která 

je známá unikátními hůlkovými 

stalagmity, jeskyně Balcarka 

s bohatou a barevnou krápníko-

vou výzdobou a Sloupsko-Šošův-

ské jeskyně tvořené mohutnými 

chodbami a podzemními propast-

mi. Zdroj: FTL Prostějov 

Jízdní řád cyklobusu

InformaceAktuálně Školství 
a sociální oblast

Rekonstrukce 
Ruské ulice 

Město Prostějov se postupně snaží 

rekonstruovat většinu místních komu-

nikací, které jsou ve špatném technickém 

stavu. Z nově zrekonstruované komuni-

kace se mohou  radovat i obyvatelé žijící 

v zástavbě rodinných domů v ulici Rus-

ká. 

Práce na rekonstrukci komunikace, 

chodníků, veřejného osvětlení, vodovo-

du a kanalizace  byly zahájeny ve druhé 

polovině listopadu loňského roku. Ulice 

Ruská je slepá obousměrná komunikace 

v klidné části města a příjezd na ni je 

pouze z ulice Polská. Nová vozovka je 

v délce 90 metrů a šířce 6 metrů s tím, 

že západní konec vozovky je ukončen 

příčným chodníkem. Po obou stranách 

je lemována chodníkem s nájezdy do 

okolních domů. 

Rekonstrukci prováděla fi rma PO-

ZEMSTAV Prostějov a. s. na základě 

projektové dokumentace zpracované ing. 

Rudolfem Nečasem.

 Ing. ANTONÍN ZAJÍČEK, 

 vedoucí odboru rozvoje a investic

Nově zrekonstruovaná vozovka je 

na západním konci ukončena příč-

ným chodníkem.   Foto: Yvona Pudilová 

Kontakt na 
Městský úřad 

Prostějov: 

tel: 582 329 111 
fax: 582 342 338 

e-mail: 
posta@mestopv.cz 
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V Prostějově funguje 
zatím pouze jediný 
stacionární radar, 
který měří rychlost 
projíždějících vozidel 
a průjezd křižovatek 
na červenou. K zařízení 
nacházejícímu se 
u křižovatky ulic 
Kostelecká 
a Blahoslavova by však 
dohledné době mohlo 
přibýt dalších až dvacet.  

„Radar se velmi osvědčil. 

Za více než rok provozu 

poklesl počet dopravních pře-

stupků v této lokalitě o osm-

desát procent. Předtím se tudy 

jezdilo nejen velmi rychle, 

ale řidiči často nerespektovali 

ani červenou na semaforu,“ 

zhodnotil výsledky ročního 

měření radaru místostarosta 

Vlastimil Uchytil s tím, že prá-

vě zklidnění dopravy a zvý-

šení bezpečnosti chodců je 

smyslem pořizování dalších 

zařízení. 

Město Prostějov by mohlo 

získat až dvacet nových rada-

rů. „V tuto chvíli ještě nemohu 

přesně říct, kam je všechny 

rozmístíme. Víme o řadě nebezpečných 

míst, v nichž řidiči nerespektují maximální 

předepsanou rychlost. Nejvíce podnětů 

jsme zaznamenali z částí města Vrahovice 

a Žešov. Tyto radary budou zcela jistě 

monitorovat i Olomouckou a Plumlovskou 

ulici,“ uzavřel Uchytil. 

Zařízení pracuje na jiném principu než 

radary, tím pádem není odhalitelné anti-

radary. Pokud řidič projede křižovatku na 

červenou nebo překročí rychlost, zařízení 

pořídí digitální záznam jeho přestupku, 

který má stejnou platnost jako policejní 

měření. Součástí usvědčujících důkazů 

proti řidičům je průkazná fotografi e vozu 

se zvýrazněnou státní poznávací značkou 

a obličejem řidiče, na níž je uvedeno místo, 

čas, rychlost i to, jak dlouho už svítila čer-

vená.  JANA GÁBOROVÁ, 

  YVONA PUDILOVÁ 

Past na nezodpovědné řidiče: další radary 

Zatím jediný stacionární radar hlídá průjezdy křižovatky na červenou a překračování nejvyšší povole-

né rychlosti na vnitřním okruhu města v blízkosti Přikrylova náměstí.  Foto: Yvona Pudilová 

Možné umístění dalších 
radarů: Vrahovice, Žešov, 

Olomoucká a Plumlovská ulice 
a další lokality, v nichž řidiči 

nerespektují maximální 
povolenou rychlost. 

Stacionární radar se velmi osvědčil. 
Za více než rok provozu poklesl počet dopravních 

přestupků u křižovatky ulic Kostelecká 
a Blahoslavova o 80 procent. 
Vlastimil Uchytil,  místostarosta města

‚
‘

Uzavírky ve městě

Částečná uzavírka 
Volfovy ulice 

Do pátku 9. května bude částečně 

uzavřena Volfova ulice z důvodu re-

konstrukce plynového potrubí.

Uzavírka na Sídlišti Svobody 

Až do 31. srpna bude uzavřena 

lokalita Sídliště Svobody u bloku č. 

5. Důvodem je rekonstrukce vozovky 

a parkoviště. 

Až do 13. června 2008 bude na ná-

městí E. Husserla v Prostějově probíhat 

rekonstrukce plynovodního potrubí 

včetně přípojek. Investorem akce je 

Jihomoravská plynárenská Brno, doda-

vatelem stavby společnost Montáže in-

ženýrských sítí Protivanov. V uvedeném 

období je nutno počítat s možným ztí-

ženým pohybem osob i vozidel v tomto 

prostoru. Upozorňujeme proto občany 

i řidiče, aby věnovali zvýšenou pozor-

nost dopravnímu značení na nám. E. 

Husserla během rekonstrukce.

Rekonstrukce plynovodního potrubí na 

náměstí E. Husserla bude probíhat až do 

13. června.  Foto: Yvona Pudilová 

Rekonstrukce plynovodního potrubí Rekonstrukce plynovodního potrubí 
na nám. E. Husserlana nám. E. Husserla
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Od 12. do 16. 

května bude Národ-

ní dům v Prostějově 

hostit již šestý ročník 

Jarních dnů zdraví. 

Tuto akci  opět 

připravilo Zdravé 

město Prostějov ve spolupráci s Kraj-

skou hygienickou stanicí Olomouckého 

kraje, územním pracovištěm Prostějov, 

a Státním zdravotního ústavem Praha, 

detašovaným pracovištěm Olomouc. 

Dalšími odbornými partnery jsou 

prodejna zdravé výživy Jeřabina ve 

Školní ulici, Střední odborné učiliště ob-

chodní Prostějov, Všeobecná zdravotní 

pojišťovna, pobočka Prostějov, a Střední 

zdravotnická škola v Prostějově.

Jídelníček restaurace 
Národního domu obohatí 

pokrmy zdravé výživy  

V rámci Jarních dnů zdraví budou 

v restauraci Národního domu podávány  

pokrmy zdravé výživy. Dále bude nabí-

zena ochutnávka pokrmů připravených 

z BIO potravin, tj. produktů ekologic-

kého zemědělství. Pro zájemce budou 

k dispozici také recepty pro přípravu 

těchto pokrmů.

Bezplatné měření 
cholesterolu, hladiny cukru 
v krvi a dalších ukazatelů

Od pondělí až do pátku v době od 

10.30 do 14.00 hodin bude zajištěno bez-

platné vyšetření cholesterolu, triglyceri-

dů, glukózy, tělesného tuku a tlaku krve a 

hladiny cukru v krvi, které budou prová-

dět pracovníci Všeobecné zdravotní po-

jišťovny  Prostějov, Státního zdravotního 

ústavu a studenti Střední 

zdravotnické  školy 

v Prostějově.

Odpoledne budou 
patřit 

zajímavým přednáškám 

V pondělí 12.  května v 16 hodin pro-

běhne přednáška Mgr. Jarmily Podhorné 

(fi rma NADĚJE z Brodku u Konice) na 

téma: „Novinky v GEMMOTERAPII 

- ovlivnění zdravotního stavu bylinnými 

přípravky“.

V úterý 13. května v 16 hodin bude 

přednášet Eva Tichá (provozovatelka 

restaurace Harmonie v Budovcově ulici) 

na téma: „Naše odpovědnost za vlastní 

zdraví“.

Ve středu 14. května opět v  16 hodin 

se můžete těšit na  přednášku a prezen-

taci Jarmily Zelenské (farma Rózinka 

z Čelechovic na Hané) na téma: „Zdraví 

a kozí mléko“.

Ve čtvrtek  15. května v 16 hodin 

se uskuteční přednáška a prezentace 

MUDr. Bronislava Rataje (fi rma Procy-

on manufacture, s. r. o., Prostějov - výro-

ba bylinných čajů, koupelí a kosmetiky) 

na téma: „Pitný režim - zdravé nápoje“.

Všechny přednášky se uskuteční 

v prostorách restaurace Národního 

domu, Vojáčkovo nám. 1,  Prostějov. 

Vstup je zdarma.

Na vaši návštěvu se těší organizátoři 

a všichni zúčastnění. 

MVDr. ZUZANA BARTOŠOVÁ, 

Krajská hygienická stanice Olomouckého 

kraje, územní pracoviště Prostějov

Ing. PETRA MEJZLÍKOVÁ, 

koordinátorka projektu Zdravé město a 

místní Agenda 21

Jarní dny zdraví 

O stručnou odpověď jsme požádali 

místostarostu města Prostějova Mgr. 

Aloise Mačáka, který byl v letech 1998 

– 2002 odpovědný za odbor správy ma-

jetku města. 

Město Prostějov uzavřelo s Pravoslav-

nou církví v českých zemích dne 22. 

4. 1998 darovací smlouvu,  na základě 

které byly  Pravoslavné  církvi  darovány  

objekty  Demelova  4  a  nám. Sv. Čecha 

1 a 2 v Prostějově, tzv. měšťanské domy. 

V darovací smlouvě se Pravoslavná 

církev zavázala provést rekonstrukci 

předmětných nemovitostí do 31. 12. 

2000 nebo do jiné lhůty, na které se obě 

smluvní strany dohodnou. 

V uvedené darovací smlouvě byla také 

stanovena tzv. rozvazovací podmínka. 

Na základě této podmínky bylo stanove-

no, že Pravoslavná církev se zavazuje, že 

pokud nesplní své povinnosti vyplývající 

z darovací smlouvy, učiní všechny práv-

ní a jiné kroky směřující ke zpětnému 

převedení uvedených nemovitostí městu 

Prostějovu. 

Protože bylo prokázáno, že Pravoslav-

ná církev nesplnila svůj závazek převzatý 

z darovací smlouvy a neprovedla re-

konstrukci těchto objektů, ale naopak 

zahájila jednání o možnosti jejich od-

prodeje třetí osobě, došlo k naplnění 

rozvazovací podmínky. Město Prostějov 

proto odstoupilo od uvedené darovací 

smlouvy. Současně byla Pravoslavná cír-

kev upozorněna na skutečnost, že pokud 

neobdržíme její souhlas s odstoupením 

od  smlouvy, budeme nuceni obrátit se 

s příslušnou žalobou na okresní soud. 

Je mi velmi líto, že zástupci Pravoslav-

né církve využívali obstrukcí a nejednali 

konstruktivně. Nabízeli jsme jim i mimo-

soudní vyřešení tohoto sporu. Ani tento 

vstřícný krok ze strany města však nebyl 

akceptován! Soudní spor se tak ne vinou 

města Prostějova řešil dlouhých sedm roků 

a objekty ve středu města postupně chátra-

  Ptáte se na:Ptáte se na:  takzvané měšťanské domy 
Demelova 4  a náměstí Svatopluka Čecha 1, 2

ly. Doposud nám Pravoslavná církev tyto 

nemovitosti  fyzicky nepředala. Nezbylo 

tedy, než využít možnosti exekuce.

Naší snahou je, aby tyto nemovitosti 

mohly opět sloužit potřebám občanů 

města. Vzhledem ke špatnému technic-

kému stavu těchto objektů by muselo 

město investovat desítky milionů korun. 

Proto zřejmě vyhlásíme záměr prodeje 

uvedených nemovitostí. Můžeme je 

nabídnout  soukromým investorům, 

samozřejmě s podmínkou, že budou 

respektovat ve svých podnikatelských 

záměrech statut  kulturní památky a ne-

naruší charakter tohoto místa.

Pro upřesnění  zdůrazňuji, že stará 

židovská synagoga není majetkem města 

- jejím vlastníkem je Pravoslavná církev.

Naší snahou je, aby tyto 
nemovitosti mohly opět sloužit 

potřebám občanů města. 

Mgr. Alois Mačák,  místostarosta města 

‚
‘

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) informuje spotřebitele 

o možnosti konzultací v poradenském centru v Městské 

knihovně Prostějov, Skálovo náměstí.

Pravidelná  poradna pro spotřebitele se vzhledem ke stát-

ním svátkům nebude konat první čtvrtek v měsíci jako obvykle, ale až ve čtvrtek 

15. května 2008 od 14.00 do 16.00 hodin. 

Poradna SOS

Konzultační dny České 

obchodní inspekce probíhají 

vždy první pracovní pondělí 

v měsíci v kanceláři č. 435 

Městského úřadu v Pro-

stějově, Školní ulice č. 4, 

Prostějov, a to vždy od 13 do 

16 hodin. Nejbližší termín: 

5. května.  

Bližší informace je 

možné získat na Obecním 

živnostenského úřadu MěÚ 

v Prostějově, Školní ulice 4, 

Prostějov, v přízemí objektu.

Dny České
obchodní 
inspekce
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Můžete postrádat staré 
dioptrické brýle? 
Informační centrum 
pro mládež Prostějov 
při Cyrilometodějském 
gymnáziu pořádá 
veřejnou sbírku 
použitých dioptrických 
brýlí v rámci projektu 
„Brýle pro Afriku“.

Pokud se chcete do našeho projektu 

zapojit, doneste nepoužívané brýle nej-

později do 15. května do Informačního 

centra mládeže Prostějov,  Komenského 

17, Prostějov. Důležité je, aby brýle byly 

v dobrém stavu a nepoškozené. Zvláště 

vítané jsou brýle dětské. 

Po skončení akce budou shromáždě-

né brýle předány organizátorům projek-

tu. Ti zajistí jejich vyčištění, přeměření, 

označení a dopravu do Středoafrické 

republiky. Proč právě tam? Ve Středo-

africké republice stojí brýle průměrný 

roční plat a jsou tak pro většinu lidí ne-

dostupné. Díky tomuto projektu se mo-

hou dostat k těm, kteří je potřebují - 

a to jsou zejména ke studentům 

a žákům, pro které je vada zraku často 

překážkou ve studiu.  

Více informací naleznete na interne-

tových stránkách www.icmprostejov.cz 

nebo přímo v ICM Prostějov, Komenské-

ho 17. Informační centrum pro mládež 

Prostějov má otevřeno každý všední den, 

a to v pondělí od 13.15 do 18 hodin, 

v úterý a ve čtvrtek od 12.30 do 18 hodin

a v  pátek od 13.15 do 18 hodin.

Pošlete svoje brýle do Afriky, kde stojí 

ROČNÍ PLAT 

Charitativní 
sbírka

Darujte věci 
z domácnosti 
Český červený 

kříž, oblastní 

spolek Prostějov, 

Milíčova 3, pořádá 

sbírku použitých 

oděvů, obuvi, 

bytového textilu 

(povlečení, prostěradla, utěrky, ručníky, 

ubrusy), kuchyňských potřeb (hrnce, ta-

líře, skleničky apod.) do prostějovského 

ošacovacího střediska. 

Odběr materiálu je každé úterý, středu 

a čtvrtek od 12 do 15 hodin v prostorách 

oblastního spolku ČČK v Milíčově ulici. 

Občanské sdružení 
Pomocná ruka vzniklo 
v Prostějově již v roce 
1999. Nabízí služby 
osobní asistence 
v domácnostech 
seniorů, zdravotně 
postižených, 
chronicky nemocných
a handicapovaných
občanů včetně dětí.

Zaměstnanci sdružení jsou převážně 

diplomované zdravotní sestry a pečo-

vatelky. V domácnosti klienta poskytují 

služby a vykonávají práce, které si s ohle-

dem na svůj věk nebo zdravotní handicap 

nedokáže udělat sám. Pomáhají například 

při osobní hygieně, chodu domácnosti, 

nákupech, drobném úklidu, doprovázejí 

klienty k lékaři, na úřady, při vyřizování 

různých záležitostí, zajišťují dohled u lůž-

ka a podávání léků, starají se 

o společenskou zábavu apod.  

Služba není hrazena ze zdravotního pojiš-

tění. Cena za hodinu asistence se pohybuje 

v rozmezí 65 - 85 Kč. V souvislosti s novým 

zákonem o sociálních službách mohou 

být tyto doplatky hrazeny z dávky na péči, 

kterou občané pobírají od státu  (dříve 

takzvaná bezmocnost). Stát zastoupený 

příslušnou správou sociálního zabezpeče-

ní má právo kontrolovat, na jaké služby 

občané vydávají peníze. Klienti Pomocné 

ruky bez problémů prokáží, že dávku pobí-

rají oprávněně. V této souvislosti bychom 

chtěli čtenáře upozornit, aby nezaměňovali 

naši organizaci Pomocná ruka s obdobnou 

organizací z Frýdku-Místku s názvem 

Podané ruce, která si v minulém  roce 

v Prostějově otevřela pobočku .

Pomocná ruka je známá také organizo-

váním charitativních sbírek starého šatstva, 

potřeb do domácnosti a jiného materiálu. 

Již šestým rokem je pořádá vždy čtyřikrát 

ročně v ZŠ Jana Železného na Sídlišti Svo-

body a v Reálném gymnáziu a základní 

škole města Prostějova. Při poslední sbírce, 

která se uskutečnila v polovině března, 

občané již dvě hodiny po jejím zahájení 

zaplnili svými dary nákladní vůz, takže pro 

další muselo být vysláno druhé auto.

Pro zdravotně postižené děti pořádáme 

sportovně zábavné akce a pro širokou 

veřejnost vedeme sociálně právní porad-

nu týkající se kompenzace zdravotního

postižení.

Pomocná ruka je nedílnou součástí 

komplexu poskytovaných sociálních slu-

žeb ve městě Prostějově. V souladu se záko-

nem o sociálních službách naše organizace

požádala v květnu 2007 o registraci, kterou 

jsme od ministerstva práce a sociálních 

věcí obdrželi . 

Občanské sdružení najdete na adrese: 

OS Pomocná ruka, Školní 32, Prostějov. 

  MILUŠE HOVORKOVÁ, 

 ředitelka OS Pomocné ruce 

Pomocná ruka pomáhá přímo v domácnostech 
seniorů a zdravotně postižených 

Hodina asistence přijde na 65  až 85 korun. 
Tyto poplatky mohou klienti hradit z dávky na péči, 

kterou pobírají od státu. 

Informace SportKulturaAktuálně Školství 
a sociální oblast Volný čas

Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Prostějov pořádá v pondělí 2. června 

konferenci na téma kardiopulmonální re-

suscitace v první pomoci. Akce je určena 

pro všeobecné zdravotní sestry, porodní 

asistentky, zdravotnické záchranáře, asis-

tenty ochrany veřejného zdraví a zdravot-

ně sociální pracovníky. Přednášet bude 

ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu 

Oblastního spolku ČČK Prostějov.

Konference bude probíhat v prostorách 

OS ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 

hod do 13.15 hodin. Akce bude ohod-

nocena dle kreditního systému  vyhlášky 

MZ ČR č. 423/2004 Sb. (3 kredity). Svoji 

účast potvrďte do 18. května e-mailem 

na: lenka.cernochova@mybox.cz (uveďte 

svoje jméno a datum narození). Účastnic-

ký poplatek se bude hradit při prezentaci 

a činí 190 Kč na osobu. Občerstvení bude 

zdarma. Přezůvky s sebou.  

Bližší informace získáte na adrese: 

oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 

3, 796 01 Prostějov, telefon 582 342 580, 

mobil 723 005 411, e-mail: lenka.cerno-

chova@mybox.cz. 

Konference: kardiopulmonální resuscitace v první pomoci

Webové 
stránky města 

Prostějova: 
www.prostejov.eu 
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Počátkem roku zahájilo 
v Prostějově svou 
činnost Centrum 
podpory cizinců. Jedná 
se o aktivitu občanského 
sdružení Žebřík.
To tímto projektem 
reaguje na skutečnost, 
že se u nás trvale usa-
zuje stále více cizinců, 
kterým chce usnadnit 
proces integrace do 
naší společnosti. 

Centrum podpory cizinců zaměřuje 

svou činnost prioritně na přistěhovalce 

z východní Evropy, neboť právě oni jsou 

v Prostějově nejpočetněji zastoupeni.

K dosažení úspěšného zapojení cizinců 

do naší společnosti si Centrum podpory 

cizinců zvolilo více různých postupů – od 

kurzů českého jazyka přes kurzy obsluhy 

počítačů až po aktivitu s názvem Internet 

s asistencí. Dvakrát týdně je cizincům 

k dispozici sociálně-právní poradna, v níž 

mohou konzultovat nejasnosti, které mají 

v této oblasti. Kromě rady zde mohou 

získat v případě potřeby také praktickou 

pomoc ve formě asistence na úřady a in-

stituce, pomoc s vyplněním příslušných 

formulářů apod.  V neposlední řadě si 

Centrum podpory cizinců klade za cíl roz-

víjet vztahy mezi většinovou společností 

a imigranty. K jeho naplnění chce využívat 

nejrůznější formy volnočasových aktivit, 

které by měly mít multikulturní charakter.

Všechny výše zmíněné aktivity probíhají 

přímo v Centru podpory cizinců, které síd-

lí  Vrahovické ulici č. 83 (dům služeb). Bliž-

ší informace o činnosti centra získáte buď 

přímo od jeho pracovníků na telefonním 

čísle 776 347 021 (Mgr. Jana Rozehnalová) 

nebo na webových stránkách www.zebrik-

-os.cz.

V Prostějově vzniklo Centrum podpory cizinců

Z cizinců jsou 
v Prostějově nejpočetněji 

zastoupeni imigranti 
z východní Evropy. 

Pracovní tým Centra podpory cizinců tvoří v současnosti pět pracovníků. 

Zprava: ing. Jiří Burda - lektor kurzů PC, Oleksandra Burdová - ukrajin-

ská asistentka, Mgr. Lenka Malíčková - sociální pracovnice, Mgr. Jana 

Rozehnalová - vedoucí centra, vzadu: Mgr. Pavel Slepička - lektor kurzů 

českého jazyka

Dobrovolnické centrum mezinárodní 

humanitární organizace ADRA má za sebou 

první rok své působnosti v Prostějově. O za-

čátcích dobrovolnické práce v našem městě, 

ale i plánech do budoucna, jsme hovořili 

s vedoucí zdejšího centra Věrou Palackou.

PANÍ VĚRO, JAKÝ BYL 
TEN PRVNÍ ROK?

„Z mého pohledu úspěšný. V jeho 

průběhu se nám přihlásilo 86 zájemců a z 

části z nich se opravdu stali dobrovolníci. 

Navíc se centrum, aspoň doufám, přece jen 

trochu dostalo do povědomí veřejnosti. I 

když bohužel, pořád přetrvává zásadní 

rozdíl dobrovolnické práce u nás a v zahra-

ničí. Zatímco jinde je to především věc cti 

a i matky na mateřské dovolené se chlubí 

tím, že jednou týdně dobrovolně pracují pro 

nějakou humanitární organizaci, u nás pořád 

ještě platí, že zadarmo dělá jenom blázen. Ale 

myslím, že jsme nastoupili cestu a že se nám 

podaří tento názor časem změnit.“

CO VLASTNĚ 
DOBROVOLNÍCI DĚLAJÍ?

„Naše centrum má akreditaci i pro Olo-

mouc, 

t a k ž e 

část dobrovolníků navštěvuje pacienty 

v hospici na Svatém Kopečku. Ale to je 

speciální kategorie dobrovolníků především 

z Olomouce. V Prostějově si zájemci mo-

hou vybrat – domov důchodců, stacionář 

sdružení Lipka nebo individuální práci. 

Dnes nám šestnáct lidí pravidelně dochází 

do centra sociálních služeb v areálu staré 

nemocnice. Nejde o nějakou práci, ale spíš 

o to, popovídat si s lidmi, aby se necítili osa-

mělí. Domov důchodců v Nerudově ulici 

jsme loni trochu vypustili,  ale teď pro tamní 

klienty připravujeme program čtenářských 

podvečerů a další aktivity.  Předpokládám,  

že se jich i oni sami zúčastní.

V Lipce jde o pomoc při činnostech 

tělesně postižených klientů stacionáře. 

Práce je to zajímavá, ale pro nás má jednu 

nevýhodu – stacionář funguje dopoledne, 

přitom značná část našich dobrovolníků se 

rekrutuje z řad studentů. Ale i tak se nám 

podařilo zajistit dobrovolníky z řad uchaze-

čů o zaměstnání z úřadu práce. 

V kategorii individuální práce je to 

hlavně pomoc nevidomým. Je to časově 

nejméně náročné a většinou se postižený 

sám dohodne s dobrovolníkem, kdy potře-

buje jít například na úřad něco vyřídit, jít na 

procházku či si sednout a nechat předčítat 

zajímavou knihu.   

JAKÉ MÁTE DALŠÍ PLÁNY?

„O programech pro klienty Domova dů-

chodců v Nerudově ulici jsem se už zmínila. 

Rádi bychom se také zapojili do akce Celé 

Česko čte dětem a potřebovali bychom víc 

dobrovolníků pro individuální práci. Plánů 

je hodně, ale záleží jednak na fi nančních 

možnostech a také na tom, kolik dobrovol-

níků bude chtít věnovat svůj čas potřebným. 

V loňském roce nám fi nančním příspěvkem 

velmi pomohlo město, doufám, že letos s 

žádostí o příspěvek také uspějeme. Kromě 

toho chystáme i veřejnou sbírku.“

MLUVÍTE O PENĚZÍCH. 
NA CO JSOU POTŘEBA, 
KDYŽ DOBROVOLNÍCI 
PRACUJÍ ZADARMO?

„Ale my je musíme odborně vyškolit. 

Většinou jde 

o víkendové 

akce, ale před-

nášejí odborníci, 

které musíme 

zaplatit. A škole-

ní jsou velmi dů-

ležitá. Jenom pro příklad - při posledním se 

dobrovolníci učili zacházet se zdravotními 

pomůckami. Měla jste vidět radost dvou 

mladých dobrovolnic – studentek. Chodí 

do domova za jednou klientkou a její přání 

bylo prosté – projít se. Jenže děvčata s ní 

nesměla chodit.  Na školení se pak naučila 

zacházet s chodítkem a při další návštěvě 

už mohla „své babičce“ přání splnit. 

Když dobrovolníci chodí do domovů 

s nějakým kulturním programem, nechodí 

s prázdnýma rukama, ale s drobnými dá-

rečky, sladkostmi a podobně. Rádi bychom 

také získali peníze na víkendový seminář 

pro dobrovolníka se psem a mohli tak víc 

využívat canisterapii. Potřebovala bych 

zajistit školení na téma prevence syndro-

mu vyhoření. Je toho hodně, co bychom 

v Prostějově chtěli a hlavně mohli dělat. 

Takže stačí, když se zase přihlásí pár lidí, 

jež budou jen chtít věnovat trochu času 

a své pozornosti lidem, kteří to potřebují.

Děkuji za rozhovor.

OLGA KATOLICKÁ

Již rok pomáhají v Prostějově dobrovolnícidobrovolníci

Rozhovor s vedoucí prostějovského Rozhovor s vedoucí prostějovského 
dobrovolnického centradobrovolnického centra

Školství 
a sociální oblast Volný čas
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Zahájení výuky čínštiny 
studentkou Monikou 
Syrovou a lektorkou 
Jin Xueli z Konfuciovy 
akademie při Univerzitě 
Palackého Olomouc 
a výměnná stáž učitele 
matematiky Krzysztofa 
Pyrzyka z polské Šródy 
se v jednom týdnu 
protnuly na Gymnáziu 
Jiřího Wolkera. 

Polský host se nejen seznamoval se 

stylem výuky matematiky na GJW, ale 

měl také možnost navštívit prostějovskou 

radnici, secesní Národní dům či židovské 

památky ve městě. 

„Zatímco spolupráce s lyceem v polské 

Šródě, která mimo jiné spočívá ve výměn-

ných stážích učitelů obou škol, trvá už déle, 

Konfuciova akademie se u nás teprve etab-

luje. Ovšem rovnou se dvěma projekty. Za 

prvé pořádá od začátku března letošního 

roku pro naše studenty v rámci jejich se-

minářů z dějepisu, zeměpisu, dějin kultury 

a základů společenských věd  přednášky 

o geografi i, historii a umění Japonska 

a Číny. Za druhé nově zahájila i výuku 

čínštiny. Neklademe si za cíl, abychom do-

sáhli na střední škole u studentů nějakého 

hlubšího zvládnutí čínského jazyka, ale 

chceme u nich probudit motivaci a zájem 

o čínštinu,“ vysvětlil ředitel GJW Michal 

Šmucr. A tento záměr se podařilo naplnit, 

protože obě nabídky Konfuciovy akademie 

studenty nadchly. 

„Zájem o výuku čínštiny předčil naše 

očekávání. V letošním školním roce jsme 

kurz otevřeli pro jednu skupinu studentů 

vyššího gymnázia, pro příští školní rok 

vyjdeme ze zkušeností z letošního roku,“ 

potvrdil zástupce ředitele GJW Michal 

Müller. 

Učebnu v podkroví gymnázia zaplnila 

první den kurzu výuky čínštiny - ve středu 

9. dubna - zhruba dvacítka studentů. „Co 

si od toho slibuji? Chci se naučit jazyk, 

kterým mluví zhruba jedna pětina světa 

a zvládnout tak další, dalo by se říct, svě-

tový jazyk. Byl jsem tři roky v zahraničí, 

a tak mi teď nedělá problémy angličtina, 

domluvím se i holandsky. Čínština je pro mě 

velkou výzvou,“ objasnil svůj zájem naučit se 

čínsky student septimy David Žižka. 

Zvládnout jazyk ale bude docela oří-

šek. „Hned na první pohled poznáte, že 

čínština vám dá zabrat. Budete se muset 

poprat nejen s jejím písmem, ale také si 

třeba zvyknout na to, že základním sta-

vebním prvkem jazyka je slabika, že je to 

jazyk tónový a že se v čínštině neskloňuje,“ 

připravila budoucí čínštináře na úskalí to-

hoto orientálního jazyka lektorka Monika 

Syrová.  (jg) 

V podkroví budovy Gymnázia J. Wolkera

Výuka čínštiny zaujala i zástupce školy Michala Müllera.  Foto: Jana Gáborová

se mluví čínsky 

Střední odborná škola 
podnikání a obchodu 

Střední odborná škola podnikání a ob-

chodu vyhlašuje druhé kolo přijímacího 

řízení na pondělí 5. května. Místo ko-

nání: Střední odborná škola podnikání 

a obchodu, Husovo náměstí 91, Prostějov. 

Do druhého kola se mohou přihlásit 

zájemci o studium 4letých studijních 

oborů s maturitou:

- management obchodu - ekonomic-

ké zaměření na podnikání a legislativu 

v EU,

- management obchodu a služeb 

- ekonomické zaměření na služby a ces-

tovní ruch. 

Druhé kolo je určeno i pro zájemce 

o 2leté denní nástavbové studium oboru:

- podnikání - ekonomické zaměření 

na podnikání v prvotní profesní ori-

entaci – určeno absolventům tříletých 

studijních oborů SOU. 

Švehlova střední škola

Švehlova střední škola,  náměstí 

Spojenců 17, vyhlašuje druhé kolo 

přijímacího řízení pro zájemce o stu-

dium dvou 4letých studijních oborů 

zakončených maturitní zkouškou:

- analýza potravin,

- technologie potravin - zpraco-

vání mouky.

Oba obory jsou příbuzné, studium 

je zajímavé a absolventi nacházejí 

velmi dobré uplatnění v praxi. Více 

než polovina našich absolventů po-

kračuje v dalším studiu na vysokých 

nebo vyšších odborných školách.

Druhé kolo přijímacího řízení 

proběhne v úterý 6. května 2008. Při-

hlášení uchazeči budou přijati bez 

přijímacích zkoušek.

Uzávěrka přihlášek 2. kola je 

3. května 2008. Případné dotazy 

zodpovíme na telefonním čísle 582 

345 624. Další informace naleznete 

na internetových stránkách školy 

www.svehlova.cz. 

Střední zdravotnická škola 

Střední zdravotnická škola 

v Prostějově vypisuje druhé kolo 

přijímacích zkoušek na studijní obor 

zdravotnický asistent. 

Podrobnosti naleznou zájemci 

na webových stránkách školy http:

//www.szdravpv.cz/.  Bližší informa-

ce podá zájemcům i ředitelka školy 

Mgr. Ivana Hemerková, telefon 582 

343 861.

Střední odborné učiliště 
obchodní 

Také Střední odborné učiliště ob-

chodní vyhlašuje druhé kolo přijímací-

ho řízení. Podrobné informace získají 

zájemci na webových stránkách školy 

http://souobch.pvskoly.cz/ nebo na tele-

fonním čísle 582 351 977.

SOŠ průmyslová
a SOU strojírenské 

Druhé kolo přijímacího řízení ve SOŠ 

průmyslové a SOU strojírenském se 

uskuteční v pondělí 12. května, a to na 

tyto obory:

Studijní obor:  36-47-M/001 STA-

VEBNICTVÍ.

Učební obory: 23-56-H/001  OBRÁ-

BĚČ KOVŮ,  23-51-H/001  ZÁMEČ-

NÍK, 23-52-H/001  NÁSTROJAŘ.

Nástavbové studium: 23-43-L/506  

PROVOZNÍ TECHNIKA.

Přihlášky ke studiu se podávají na 

sekretariát školy do středy 7. 5. 2008. 

Dotazy a informace: Mgr. Iva Žitná, zá-

stupkyně ředitele, telefon: 582 342 311.

Druhá kola přijímacího řízení na střední školy 

Město Prostějov ve spolupráci se 

společností .A.S.A. TS Prostějov pořádá 

i v letošním roce soutěž ve sběru sepa-

rovaného papíru. „Tato chvályhodná 

aktivita běží již třetím rokem. Soutěžícím 

dětem chceme ukázat, že na třídění odpa-

du - konkrétně jedné z jeho recyklovatel-

ných složek - není nic tak složitého. Navíc 

školy mohou touto formou získat i další 

fi nanční příspěvky na svou činnost,“ uve-

dl místostarosta města Pavel Drmola.

První ročník soutěže proběhl v roce 

2006, kdy bylo ve školách sebráno téměř 

122 tun papíru. Druhý ročník 2007 byl 

ještě úspěšnější, žáci posbírali 

přes 142 tun. 

„Letošní soutěž sestává ze dvou kol. 

Podzimní část se uskutečnila v říjnu až 

listopadu 2007. Aktuální jarní sběr začal 

v dubnu a skončí v květnu letošního roku. 

Poté vyhodnotíme obě kola zároveň,“ 

dodal Drmola s tím, že v podzimním 

kole bylo nasbíráno téměř 166 tun papíru. 

Ceny pro výherce poskytuje společnost 

.A.S.A. TS Prostějov (pro školy) a  město 

Prostějov (pro jednotlivce). Školy získají 

za první místo 20 tisíc korun, za druhé 10 

tisíc korun a za třetí místo 5 tisíc korun. 

Na výherce z řad žáků čekají  poukázky 

na nákup ve vybraném supermarketu. Ty 

získá z každé školy dle umístění prvních 

20 žáků. 

Soutěž škol ve sběru papíru
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V březnu proběhlo v kině Květen ve Zlíně 

- Malenovicích regionální kolo soutěže pro 

žáky 1. stupně Města kolem světa. Vítězem 

pro Moravu se stala 3. třída ZŠ Majakov-

ského z Prostějova – Vrahovic, jejíž projekt 

putoval do Prahy na národní kolo.

Soutěž, do které je v celé České republice 

zapojeno celkem 3 500 dětí ze 187 škol, 

uspořádala MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 

a. s. V letošním již pátém ročníku měly děti 

za úkol vytvořit obrázek svého současného 

bydliště a návrh svého města snů. K oběma 

obrázkům pak napsaly krátký příběh.

Své projekty pak prezentovaly před poro-

tou, která vybrala nejlepší projekt za celou 

Moravu. Hlavní cenu předal místostarosta 

města Prostějova Ing. Pavel Drmola. 

Děti se s pomocí žákovského notesu 

seznámily s prací radnice, s fungováním 

města a jeho potřebami - doprava, voda, 

energie, svoz odpadu atd. Nenásilně se tak 

setkaly s ekologickými pojmy, mezi které 

patří například trvale udržitelný rozvoj. 

V zápisníku se také dočetly informace, 

proč města existují, jaké mají funkce 

a seznámily se se světovými metropolemi 

a jejich problémy. 

„Úspěch vrahovických školáků jsme 

oslavili společně v základní škole Vladi-

míra Majakovského ve čtvrtek 3. dubna, 

kdy jsme „bouchli“ několik lahví dětského 

šampaňského a o soutěži si ještě jednou 

neformálně popovídali. Bylo to velmi pří-

jemné setkání,“ konstatoval místostarosta 

města Prostějova Pavel Drmola.

V celostátním kole, které proběhlo 

začátkem dubna v Praze, třeťáci ze ZŠ 

Majakovského obsadili krásné 

třetí místo!

Město snů vrahovických dětí: jednička na Moravě, 
třetí nejlepší v republice 

Svůj projekt města snů prezentovali 

vrahovičtí školáci před odbornou 

porotou.  Foto: archiv

Svůj úspěch v soutěži oslavili vra-

hovičtí školáci několika lahvemi 

dětského šampaňského, které jim 

naléval místostarosta Pavel Drmo-

la.  Foto: archiv

Vyprávění doplněné promítáním 

videozáznamů a fotografi emi.

Datum konání: 24. dubna 2008  

v 17.30 hodin.

Místo konání: přednáškový sál 

Národního domu v Prostějově. 

Na besedě zazněly podrobnosti 

o průběhu ostrav-

ské horolezecké 

expedice Leopolda 

Sulovského, která 

se loni pokusila 

zdolat nejnebez-

pečnější a druhou 

nejvyšší horu světa 

- K 2. Člen vý-

pravy Libor Uher 

z Frýdku-Místku 

zvládl extrémně náročný výstup a jako 

druhý Čech v historii stanul na vrcholu 

nejzrádnější osmitisícovky světa.

Absolvoval pak rizikový sestup v ne-

příznivých klimatických podmínkách 

a mimo jiné zachránil život členovi ame-

rické expedice, kterého postihla výšková 

nemoc.

Toto setkání se všemi zájemci o uni-

kátní sportovní výkon nebylo ale pouze 

povídáním s úspěšným horolezcem, ale 

taky akcí, která by měla pomoci těžce po-

pálenému školákovi z Prostějova. Dnes 

sedmiletý Lukáš Hýbl utrpěl před rokem 

a půl velmi těžké popáleniny a přežil 

jen zázrakem. Stále podstupuje náročné 

operace a rehabilitace a společně se svou 

maminkou často pobývá dlouhé týdny 

v nemocnici.  Me-

itím zvládl téměř  

dálkově“ ukončit 

rvní třídu a chodí

do druhé. Jeho boj

život a statečnost, s

akou snáší bolestivou 

dlouhodobou léčbu,

Libora Uhra zaujaly. 

„Když jsem 

něm viděl televizní

reportáž, myslel jsem na to, jak bych 

mu mohl pomoct,“ popisuje horolezec, 

který se rozhodl věnovat své vystoupení 

v Prostějově právě Lukášovi. „Lukáš si 

zaslouží obrovskou podporu. Je to bojov-

ník, jakých je málo, a ještě hodně těžkých 

výstupů a sestupů má před sebou,“ říká 

Libor Uher.

Kdokoli chtěl, mohl rodinu fi nančně 

podpořit, byť malou částkou. Shromáž-

děné peníze byly ještě před skončením 

akce spočítány  a předány postižené 

rodině. Ta je použije zejména na úhra-

du svých cest do Fakultní nemocnice 

v Ostravě, ale také pro svůj rodinný roz-

počet. Maminka Lukáše je samoživitelka 

a vzhledem k péči o syna nemůže chodit 

do práce. 

Záštitu nad celou akcí převzal starosta 

města Prostějova Ing. Jan Tesař. „Vzhle-

dem k tomu, že Lukáš při zdolávání své 

K2 vykazuje velkou odvahu, vytrvalost 

a statečnost, chceme jej v jeho úsilí pod-

pořit“, dodal starosta města.

Beseda s horolezcem Liborem Uhrem 
na podporu těžce popáleného Lukáše Hýbla

Lukáše (na snímku s maminkou) přišel podpořit i starosta města Jan Tesař

Sbírka pokračuje, 
dárci mohou posílat 

peníze na léčbu Lukáše 
na číslo účtu:

867355690217/0100 
- Komerční banka

30. dubna 200830. dubna 2008 1717
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MISE ÈESKÉ ARMÁDY VE FOTOGRAFIÍCH V MUZEU 

PROCHÁZKA HISTORIÍ PROSTÌJOVA

8. kvìtna 2008 se v�ichni zájemci o his-
torii a památky Prostìjova mohou tì�it
na zajímavou akci, kterou pøipravují stu-
denti Støední odborné �koly podnikání a
obchodu. Tento den provedou zájemce po
Masarykovì námìstí, seznámí je s histo-
rií mìsta, upozorní na významné památ-
ky jako jsou napø. nová radnice, muzeum
a domy na námìstí. Souèástí je také pro-

hlídka kostela Pový�ení sv. Køí�e. Zde se
mimo prohlídky chrámu s výkladem
mohou náv�tìvníci podívat do sakristie a
kaple Nejsvìtìj�í Trojice, tedy do prostor,
které jsou bì�nì turistùm nepøístupné.
Sraz zájemcù o prohlídku je v 9.00, 10.00
a 11.00 hod. u Masarykovy sochy. O�ive-
ním komentovaných prohlídek bude
dobové obleèení prùvodcù. -red-

KVÌTEN NABÍDNE 1. ROÈNÍK PØEHLÍDKY STUDENTSKÉHO 
DIVADLA, HUDBY A FILMU - ZÁMEK POINTU 2008

Zaèátek kvìtna vdechne do opu�tìných
prostor zámku nový �ivot. Od 7. do 10.
kvìtna tu probìhne 1. roèník pøehlídky
studentského divadla, hudby a filmu
s podtitulem ZÁMEK POINTU, kterou
poøádá Divadlo Point pøi Gymnáziu Jiøí-
ho Wolkera. 
Mladá krev pøedstaví své kulturní poèiny
hlavnì v prostorách prostìjovského zámku,
nìkteré èásti programu potom vyu�ijí i
scénu studentského divadla Point èi kavárnu
Národního domu.
Èlenové divadla Point, kteøí zaji�t́ují ve�ke-
rý program, se sna�í prezentovat prostìjov-
skou hudební scénu,  filmové autory z øad
studentù V�, studentská a poloprofesionál-
ní divadla z jiných mìst (napø. Divadlo
Tramtarie Olomouc, BuranTeatr Brno).
Point pøedstaví také tøi své inscenace
(�VÉDSKÝ STÙL, STRAKONICKÝ
DUDÁK  aneb O NAPLNÌNÉM SNU
a PLÁN R, která má v rámci pøehlídky pre-
miéru). 
Dal�í akcí v rámci pøehlídky bude první roè-
ník èeské divadelní Improligy. Jedná se o
soutì� divadel v improvizaci. Na pøehlídku
pøijede profesionální divadelní soubor zabý-
vající se improvizací TriT (Tri Tvoriví
Tvori) ze �iliny. Program celé pøehlídky
naleznete na stranì 21.
Ve støedu 7. kvìtna je navíc den vìnovaný

pøedev�ím studentùm: probìhne toti� u�
ètvrtý MAJÁLES  PROSTÌJOVSKÝCH
STØEDNÍCH �KOL s dnes u� klasickým
studentským prùvodem mìstem, který star-
tuje ve 13.hodin a vyvrcholí právì na nádvo-
øí zámku volbou krále èi královny Majálesu.
Na 14. hodinu je na nádvoøí naplánován
také koncert mladých kapel, zahrají napøí-
klad Nìco Mezi, Sto chutí nebo Main Street
Ska Band. V kavárnì Národního domu zase
vystoupí Black Harlem Gastro Jazz a Lery´s
Cherries.
Program k Majálesu dostane ka�dá zúèast-
nìná støední �kola a bude k dispozici také na
www.divadlo.cz/point. (�koly, které stále
nejsou zapojeny a mají zájem se zúèastnit
mohou kontaktovat divadlo Point na tel.
èísle 773 633 137. )
Pøehlídka studentského divadla, hudby a
filmu Zámek Pointu  probíhá za finanèní
podpory spoleènosti ÈEPS a ve spolupráci s
mìstem Prostìjov a spoleèností TK Plus.
Partneøi pøehlídky: ÈEPS a. s., Mìsto Pro-
stìjov, Gymnázium Jiøího Wolkera.
Pøehlídkou studentských filmù ale leto�ní
sezóna zámku nekonèí, v prùbìhu pøí�tích
mìsícù zde probìhne i øada dal�ích akcí, at́
u� v Prostìjovì tradièních, jako tøeba Wol-
krùv Prostìjov, tak zcela nových. O aktuál-
ním programu Vás budeme samozøejmì
vèas informovat.  -js, bs-

V úterý 20. kvìtna v 17. 00 hodin se v pro-
stìjovském muzeu uskuteèní vernisá�
výstavy Armáda Èeské republiky ve foto-
grafiích, které pøedchází také doprovod-
ný hudební program: pøed budovou
muzea vystoupí od 16.15 do 16.45 hod.
Posádková hudba Olomouc.
Výstava je doplnìna napøíklad o uniformy,
pøedmìty z misí, které muzeu zapùjèila 601.
skupina speciálních sil generála Moravce,
102. prùzkumný prapor generála Karla
Paleèka a 23. základna vrtulníkového letec-
tva Edvarda Bene�e v Pøerovì.
Souèástí výstavy bude i program pro �koly a

veøejnost. Akci poøádá Muzeum Prostìjov-
ska v Prostìjovì ve spolupráci s Minister-
stvem obrany Èeské republiky. -bs-

HUTKA SE VRACÍ DO MÌSTA,
KDE ZPÍVAL ÚPLNÌ POPRVÉ
V pøedná�kovém sále Národního
domu se mohou v pondìlí 19. kvìtna
v 19 hodin setkat pøíznivci Jaroslava
Hutky na koncertu, který poøádá
mìstské divadlo.  Písnièkáø, básník,
spisovatel, výtvarník a samorostlý
filosof o sobì øíká, �e vzal bol�evikovi
lidovou píseò, aby ji zase vrátil lidem.
Hutka se v Prostìjovì jako zpìvák v
roce 1967 vlastnì narodil. Mìl zde toti�
svùj vùbec první koncert. Na svých

webových stránkách popisuje tuto
pomìrnì dramatickou událost ve fejeto-
nu Zrození zpìváka. Vystoupení se
konalo v Dìlnickém domì, kam Hutku
pøivezl jeho kamarád na pionýru. Èást
�ivota pro�il Hutka v emigraci, v sou-
èasné dobì �ije v Praze se svou �enou a
dvìma dcerami. Koncertní publikum
tì�í mimo jiné i písnièkami, které v roce
1989 sly�ela zaplnìná Letenská pláò.

-eze-

Místostarosta Pavel Drmola a øeditel Gymnázia Jiøího Wolkera Michal �mucr se
organizaènì radí  pøímo v místì konání.
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ÈTVRTEK 1. KVÌTNA
17.30 3:10 Vlak do Yumy
Americký western. Drsný pøíbìh o støetu dvou mu�ù,
stojících na opaèné stranì. V hl. rolích R. Crowe, Ch.
Bale, P. Fonda, re�ie: James Mangold, 117 min, èeské
titulky, �UP, premiéra, mláde�i od 12 let  pøístupný
20.00 Karamazovi  
Èesko-polské  filmové drama. Originální adaptace
Dostojevského, v ní� nechybí typický + Zelenkùv
humor, nadsázka i mystifikace. Skvìlé herecké
výkony! V hl. rolích I.Trojan, I. Chmela, M. My�iè-
ka, D. Novotný, R. Holub, L. Robotová, M. Badin-
ková, L. �áèková, re�ie: Petr Zelenka, 100 min. ,
premiéra, mláde�i pøístupný  

PÁTEK 2. KVÌTNA
17.30 3:10 Vlak do Yumy 
20.00 Karamazovi 

SOBOTA 3. KVÌTNA
17.30 3:10 Vlak do Yumy 
20.00 Karamazovi 

NEDÌLE 4. KVÌTNA
17.30 3:10 Vlak do Yumy 
20.00 Karamazovi 

PONDÌLÍ 5. KVÌTNA
17.30 Karamazovi    
20.00    A� na krev
Americké filmové drama. Kdy� se ambice snoubí s
vírou. Oscar pro pøedstavitele hlavní role! V hl. roli
Daniel- Day Lewis, re�ie: Paul Thomas Anderson,
158 min!, èeské titulky, �UP, premiéra, mláde�i do
15 let nepøístupný 

ÚTERÝ 6. KVÌTNA
17.30 Karamazovi     
20.00 A� na krev

STØEDA 7. KVÌTNA
17.30    Karamazovi     
20.00    A� na krev 

ÈTVRTEK 8. KVÌTNA
17.30 Horton
Re�ie: J.Hayward a S. Martino, 85 min. èeský
dabing, premiéra, mláde�i pøístupný 
20.00 Ne� si pro nás pøijde
Americká komedie....Je�tì si to u�ít�V hl. rolích J.
Nicholson,  M. Freeman, S, Hayes, re�ie: Rob Reiner, 97
min, èeské titulky, premiéra, mláde�i od 12 let  pøístupný

PÁTEK 9. KVÌTNA
15.30 Horton
17.30 Horton
20.00 Ne� si pro nás pøijde

SOBOTA 10. KVÌTNA
15.00 Horton
17.30 Horton
20.00 Ne� si pro nás pøijde

NEDÌLE 11. KVÌTNA
15.00 Horton
17.30 Horton
20.00 Ne� si pro nás pøijde

PONDÌLÍ 12. KVÌTNA
14:00 Sonáta pro Zrzku
Re�ie: Vít Olmer, ÈR 1980, 78 minut, drobné dárky
dìtem vìnuje TATRA mléko!
17.30 Horton
20.00 10 000 pø. n. l.  
Re�ie Roland Emmerich, 109 min, èeské titulky,
�UP, repríza,  mláde�i pøístupný 

ÚTERÝ 13. KVÌTNA
17.30 Horton                                 
20.00    Ty, který �ije�  

�véd/SRN/Fr/Dán  2007,
92 min, re�ie: Roy Andersson

STØEDA 14. KVÌTNA
17.30 Horton 
20.00 10 000 let pø. n l. 

ÈTVRTEK 15. KVÌTNA
17.30 Taková normální rodinka  
Èeská komedie. Máte pocit, �e je va�e rodina pra�tì-
ná? Seznamte se s Hanákovými! V hl. rolích  E.
Holubová, J. Dulava, J. Mádl, I. Chýlková, M. Labu-
da, L iliana Malkina, Vanda Hýbnerová aj. re�ie: Pat-
rik Hartl, 90 minut, premiéra, mláde�i pøístupný
20.00 Taková normální rodinka 

PÁTEK 16. KVÌTNA
17.30 Taková normální rodinka          
20.00 Taková normální rodinka 
22.15 Taková normální rodinka

SOBOTA 17. KVÌTNA
17.30 Taková normální rodinka          
20.00 Taková normální rodinka 
22.15 Taková normální rodinka

NEDÌLE 18. KVÌTNA
17.30 Taková normální rodinka          
20.00 Soudný den
Americký thriller. Konec se blí�í�! Re�ie: Neil
Marshall, 105 min, èeské titulky, premiéra, mláde�i
do 12  let nevhodný  

PONDÌLÍ 19. KVÌTNA
17.30 Taková normální 

rodinka 
20.00 Soudný den 

ÚTERÝ 20. KVÌTNA
17.30 Taková normální rodinka          
20.00 Soudný den 

STØEDA 21. KVÌTNA
17.30 Taková normální rodinka          
20.00 Soudný den 

ÈTVRTEK 22. KVÌTNA
17.30 Kulièky
Èeská komedie. Pøijïte se pouèit. Pøijïte pochopit.
Film pro mu�e i �eny! V hl. rolích J. Vystrèil, T.
Notová,  re�ie: Olga Dabrowská, 75 min, premiéra,
mláde�i pøístupný
20. 00 Iron Man 
Americký akèní film. 

PÁTEK 23. KVÌTNA
17.30 Kulièky
20.00 Iron Man 
22.15 Iron Man

SOBOTA 24. KVÌTNA
17.30 Kulièky
20. 00 Iron Man 
22.15 Iron Man

NEDÌLE 25. KVÌTNA
17.30 Kulièky
20.00 Iron Man 

PONDÌLÍ 26. KVÌTNA
14:00 Pan Vèelka
- re�ie: Steve Hickner, Simon J. Smith, USA 2007, 86
minut, drobné dárky dìtem vìnovalo kino METRO 70
17.30 Bobule 
..aneb nevinnì o vínì�Èeská letní komedie. V hl.
rolích K.Hádek, L. Langmajer, V. Postránecký, T. 
Matonoha, T. Voøí�ková, L. Bene�ová re�ie: Tomá�
Baøina, 90 min, repríza, mláde�i pøístupný 
20.00 Iron Man 

ÚTERÝ 27. KVÌTNA
17.30 Bobule
20.00 Námìstí Spasitele 
Projekt 100, Polsko 2006 , 105 min,
re�ie: Krzystop Krauze, J. K.-Krauze

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

ART FILM

PROJEKT 100
PROJEKT 100

ART FILM

SOBOTA 3.KVÌTNA
17.30 Asterix a Olympijské hry
Francie, 2008, 117 minut
20.00 P.S. miluji Tì
USA, 2007, 126 minut

NEDÌLE 4. KVÌTNA
17.30 Asterix a Olympijské hry
20.00 P.S. miluji Tì

STØEDA 7. KVÌTNA
15.00 Hvìzdný prach
VB, USA, 2007, 128 minut

SOBOTA 10. KVÌTNA
17.30 Já, legenda
USA, 2007 100 minut
20.00 Jan Saudek
Èesko-USA, 2007, 90 minut

NEDÌLE 11. KVÌTNA
17.30 Já, legenda
20.00 Jan Saudek

SOBOTA 17. KVÌTNA
17.30 Obèan Havel
dokumentární, èesko, 2007, 119 minut
20.00 Obèan Havel

STØEDA 7. KVÌTNA
20.00 SWEENEYTODD: ÏÁBELSKÝ

- HOLIÈ Z FLEET STREET

STØEDA 14. KVÌTNA
18.00 NEJKRÁSNÌJ�Í HÁDANKA

STØEDA 21. KVÌTNA
20.00 VENKOVSKÝ UÈITEL

STØEDA 28. KVÌTNA
17.30 Bobule
20.00 Iron Man 

ÈTVRTEK 29. KVÌTNA
17.30 U mì dobrý 
Èeská filmová komedie ...tvùrèí trio  �abach - Jar-
chovský - Høebejk znovu v kinì !!! Návrat do poèát-
ku devadesátých let�V hl. rolích B. Polívka, J. Sch-
mitzer,  L. Vlasáková, J. Somr, M. Vladyka, V. Javor-
ský, P. Forman,  Re�ie: Jan Høebejk, 102 min, premi-
éra, mláde�i do 12 let nevhodný 
20.00 U mì dobrý 

PÁTEK 30. KVÌTNA
17.30 U mì dobrý 
20.00 U mì dobrý  
22.15 U mì dobrý

SOBOTA 31. KVÌTNA
17.30 U mì dobrý 
20.00 U mì dobrý  
22.15 U mì dobrý 

NEDÌLE 1. ÈERVNA
17.30 U mì dobrý 
20.00 U mì dobrý 

NEDÌLE 18. KVÌTNA
17.30 Obèan Havel
20.00 Obèan Havel

STØEDA 21. KVÌTNA
15.00 Václav
èeská komedie, 2007, 97 minut
17.30 Václav

SOBOTA 24. KVÌTNA
17.30 Nejkrásnìj�í hádanka
èeská pohádka, 2007, 98 minut
20.00 Rambo: Do pekla a zpìt
USA-Nìmecko, 2008, 93 minut

NEDÌLE 25. KVÌTNA
17.30 Nejkrásnìj�í hádanka
20.00 Rambo: Do pekla a zpìt

SOBOTA 31. KVÌTNA
17.30 USA versus J. Lennon
USA, 2006, 99 minut
20.00 USA versus J. Lennon

NEDÌLE 1. ÈERVNA
17.30 USA versus J. Lennon
20.00 USA versus J. Lennon

PÁTEK 23. KVÌTNA
20.00 NOVÝ SVÌT
- dobrodru�ný film

PÁTEK 30. KVÌTNA
20.00 - NENÁPADNÝ 

PÙVAB 
BUR�OAZIE

- ANDALUSKÝ PES

Kinokavárna DUHA �kolní 4, PV

ÈTVRTEK 1. KVÌTNA
17:30 Skøíòka /La caja
�panìlsko / Portugalsko (2007). Re�ie: Juan Carlos
Falcón, hrají: Ángela Molinaová, Elvira Mínguezo-
vá, Antonia San Juanová, Vladimir Cruz, María
Galianaová. Tragikomický pohled na �ivot na
Kanárských ostrovech v 60. letech minulého století.
Don Lucio silnì ovlivòuje �ivoty a vztahy lidí ve
svém okolí i pøes fakt (nebo právì proto), �e zemøel.
20.00 Armin
Chorvatsko / Nìmecko / Bosna a Hercegovina
(2007). Re�ie: Ognjen Svilièiæ. Hrají: Emir Hadzi-
hafisbegovic, Armin Omerovic. Ètrnáctiletý Armin a
jeho otec Ibro putují z bosenského mìsteèka do hlav-
ního mìsta Chorvatska na konkurz do filmu o nedáv-
né válce, který v Záhøebu natáèí nìmecký �táb.

PÁTEK 2. KVÌTNA
17:30 Malá tajemství/ Perl oder Pica 
Lucembursko (2006). Re�ie: Pol Cruchten
Hrají: Ben Hoscheit, André Jung, Nicole Maxová,
Anouk Wagener, Thierry Van Werveke. Pí�e se rok
1962. Kubánská krize a teror nacismu stále zùstává v
myslích obyvatel malomìsta v Lucembursku. Dvanác-
tiletý Norbi �ije ve svìtì, kterému vùbec nerozumí, pro-
to�e dìtem nikdo nic nevysvìtluje.
20:00 Ocas tygra/ The Tigers Tail
Irsko (2007). Re�ie: John Boorman
Hrají: Brendan Gleeson, Kim Cattrall, Ciarán Hinds, Siné-
ad Cusack, Sean McGinley, Angeline Ball.
Svébytný, neotøelý pøíbìh o mu�i, do jeho� �ivota vstoupí
jeho vlastní dvojník.To v�e v podání jednoho z nejvìt�ích
souèasných britských re�isérù Johna Boormana.

Dny evropského filmu     Kino Metropol, Sokolská 25, OL

Kino Konice     Kino Metropol, Sokolská 25, OL

BIO SENIOR

BIO SENIOR

PROJEKT 100

PROJEKT 100
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Film Obèan Havel nahlí�í do zákulisí
politických i soukromých dramat prezi-
dentského období Václava Havla. Diváci
uvidí jeho nervozitu pøi první volbì èes-
kého prezidenta èi trápení pøi nácviku
prezidentské dìkovací øeèi, poznají, �e
umí recitovat �rámkùv Støíbrný vítr
nebo nalít Milo�i Zemanovi becherovku.
Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se
doká�e pìknì rozèílit a zanadávat na �patnì
u�ité ko�ile. Ve filmu bude také koneènì
rozlu�tìno nìkolik dlouholetých záhad
èeské politiky � jak se podaøilo Václavu
Klausovi proniknout do jazzového klubu a
kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první
dámy. Stejnì jako v �ivotì Václava Havla
hrají ve filmu dùle�itou roli obì jeho man-
�elky, Olga a Dagmar, objeví se zde jeho
pøátelé a spolupracovníci, svìtoví i èe�tí
politici, ale i èlenové skupiny Rolling Sto-
nes.
Re�isér Pavel Koutecký zaèal film natáèet v

roce 1992 a sledoval prvního èeského prezi-
denta více ne� tøináct let. Premiéry svého
nejzajímavìj�ího a nejvìt�ího filmu se
bohu�el Koutecký nedoèkal. Po jeho tragic-
ké smrti na jaøe 2006 se dokonèení filmu
ujal re�isér Miroslav Janek spolu se svou
�enou, støihaèkou Tonièkou Jankovou. 

Do leto�ního projektu 100 byl zaøazen
také tento velice naturalisticky natoèe-
ný film. Námìstí Spasitele je snímkem,
který není lehké vstøebat. Je prostou-
pen spoleèenskými událostmi a
vystøízlivìní hrdinù z celo�ivotního
snu je nanejvý� hoøké, stejnì jako
vyrovnávání se s minulostí.
Zadlu�ený Bartek po�ádá matku o doèas-
né pøístøe�í pro svou rodinu. Prodal byt
pøed dostavbou vlastního bydlení a netu-
�í, �e naletìl podvodníkovi a èeká ho
závislost na matèiných pøíjmech. Odli�né
zájmy a potøeby protagonistù vynucené-
ho sou�ití ústí do o�klivých konfliktù.
Absence soukromí deptá zejména Bart-
kovu �enu Beatu, peèující o malé dìti a
zklamanou sobeckostí svých pøíbuzných.
Mezi �enami narùstá zaujatost a Bartek,
znechucený neshodami, odchází. Zoufalá
Beata se v afektu dopustí nepøedlo�eného
èinu a soudní dohra nastolí otázku: �Kdo

je vinen?� Sociologicko-etickou vrstvu
dramatu pøejali autoøi z reality � odtud
reportá�ní styl jejich výpovìdi o bì�ných
ambicích souèasníkù, o jejich postojích a
osudech. A také o dnes bì�né otrlosti a
nezodpovìdnosti � bez snahy a vùle k
prokazování lásky a milosrdenství. 

NÁMÌSTÍ SPASITELE         re�ie: Krzysztof Krauze

Pøíbìh se odehrává v souèasném Polsku.
Do Krakova pøijí�dí skupina pra�ských
hercù v èele s re�isérem hry, aby na
alternativním festivalu v netradièním
prostoru oceláren uvedla jevi�tní adap-
taci Dostojevského hry Bratøi Karama-
zovi, jejím� základem je vy�etøování
otcovra�dy.
V divadelním dramatu, nabitém emocemi -
láskou, �árlivostí, nenávistí, se øe�í otázky
víry, nesmrtelnosti a spásy lidské du�e. Na
pozadí divadelní zkou�ky sledujeme osudy
hereckého souboru, komické pøíbìhy
hercù a re�iséra. Do dìje zasahuje i osobní
tragédie jednoho z divákù, který projeví
nezvyklé pøání: poprosí herce, aby zahráli
jenom pro nìj. Zkou�ka se promìní ve str-
hující pøedstavení, kdy herci vystupují pro
jediného diváka. Náhle nejvìt�í drama
neprobíhá na jevi�ti, ale v hledi�ti...
KARAMAZOVI jsou dramatem o morál-
ce, povaze èlovìka, lidském svìdomí,
vinì, trestu a odpu�tìní. Film není jen psy-

chologickou sondou do zpusto�ené ruské
du�e, ale reflektuje aktuální téma odpovìd-
nosti èlovìka za své èiny. 

KARAMAZOVI          re�ie: Petr Zelenka

Pohádkový pøíbìh pro v�echny bez
ohledu na �poèet letokruhù�, vznikl v
roce 1997 pùvodnì jako komiks. Kdy�
ho o rok pozdìji Neil Gaiman pøepraco-
val do kni�ní podoby a ta se okam�itì
stala bestsellerem, zaèalo se mluvit o fil-
movém zpracování. 
Ten pøíbìh zaèíná pádem hvìzdy. Není se
ostatnì èemu divit, kdy� se na jeho vzniku
tolik hvìzd podílelo. Napsal ho Neil Gai-
man, jeden z nejètenìj�ích spisovatelù sou-
èasnosti, re�íroval Matthew Vaughn, autor
stylovì èisté gangsterky Po krk v extázi, a
hrají v nìm takoví herci, jako Robert De
Niro, Michelle Pfeiffer nebo Claire Danes.
Tristan Thorne (Charlie Cox) je prost´áèek
z anglické vísky Zeï (pøíhodnì pojmeno-
vané podle kamenného valu, který ji obklo-
puje a chrání pøed paralelním svìtem za
jejími hranicemi). Miluje místní krasavici
Victorii (Sienna Miller) a to tak, �e je pro ni
schopen èehokoliv. Tøeba výpravy do
zapovìzeného svìta za zdí, odkud jí hodlá
pøinést spadlou hvìzdu. Netu�í ov�em, �e
ta po svém dopadu získala podobu krásné
dívky jménem Yvaine (Claire Danes) a �e

nebude jediný, kdo po ní tou�í. Proti sobì
má pøitom velmi mocné soupeøe � v�eho-
schopného prince, jemu� má hvìzda
pomoci k získání trùnu, a ohavnou èaro-
dìjnici (Michelle Pfeiffer), jí� by spoøádání
Yvainina srdce zajistilo vìèné mládí a
krásu. Nejvìt�ím nepøítelem si ale nakonec
bude Tristan sám, proto�e ho ani ve snu
nenapadlo, �e by se do dárku pro dívku
svých snù mohl zamilovat�

HVÌZDNÝ PRACH          re�ie: Matthew Vaughn

Bezcitný a sebevìdomý pistolník Ben
Wade (Russell Crowe) se svou bandou
zloèincù a vrahù pøepadnou po�tovní
dostavník. Bez milosti postøílejí v�ech-
ny èleny doprovodu a uloupí velkou
sumu penìz. Jen�e ka�dý jednou udìlá
chybu.
Obávaný vùdce bandy Wade je zatèen.
Ranèer Dan Evans (Christian Bale) má
dluh, který není schopen splatit. Za 200 $
se pøidává k eskortì dobrovolníkù, která
Wadea musí �ivého dopravit k soudu v
Yumì. Po cestì se oba protivníci, kteøí
jsou ka�dý z naprosto rozdílných svìtù,
sna�í získat respekt toho druhého. Ale s
Wadeovými zku�enostmi a bandou nelí-
tostných zabijákù v zádech se transport
stává drsným a témìø nesplnitelným úko-
lem. Oba tu�í, �e tahle cesta rozhoduje o
jejich dal�ím osudu. Èas se krátí a vlak do
Yumy odjí�dí ve 3:10...
Re�ie remaku filmu 3:10 Vlak do Yumy se
ujal James Mangold, který svùj re�ijní

talent prokázal u snímkù Naru�ení (1999),
Identita (2003) nebo Walk the Line (2005,
5 nominací na Oscara). Charismatického
banditu si s velkou chutí zahrál dr�itel
Oscara za historický epos Gladiátor
(2000) Russell Crowe. Jeho protihráèem
je pøedstavitel posledního Batmana Chris-
tian Bale (Batman zaèíná, 2005). 

3:10 VLAK DO YUMY          re�ie: James Mangold

Film A� na krev se odehrává v Kalifornii
na pøelomu století, v období ropného
boomu. Pøíbìh dokumentuje vzestup
Daniela Plainviewa (Daniel Day-Lewis),
osamìlého otce, který se z �ivoøícího hor-
níka ve støíbrném dole vypracuje na
pozici ropného magnáta.
Kdy� Plainview dostane záhadný tip, �e
smìrem na západ le�í mìsteèko, ve kterém
prý�tí ze zemì oceán nafty, vydá se se svým
synem H.W. (Dillon Freasier) zkusit �tìstí v
zaprá�ených ulicích mìsta Little Boston.
Plainview a H.W. se v tomto nuzném mìstì,
jeho� hlavní atrakcí je kostel s charismatic-
kým kazatelem Elim Sundayem (Paul
Dano), pokou�ejí prolomit dosavadní
smùlu. Ale i kdy� se jim zaèíná daøit, nedo-
ká�í uniknout konfliktùm, ve kterých jsou
ve�keré základní hodnoty - láska, nadìje,
pospolitost, víra, ambice a dokonce i pouto
mezi otcem a synem - ohro�ovány korupcí,
podvody a proudy ropy.
A� na krev se v prvopoèátku inspiruje kni-
hou Uptona Sinclaira Petrolej z roku 1927,
aèkoliv se posléze ubírá vlastním smìrem. 
Film je Andersonùv první výlet do dnù, ve

kterých vznikalo v�e, co dnes známe, do
období pøed �pièkovými technologiemi,
kdy zemi vládla ropa a lákala hladové,
ambiciozní mu�e na západ v oèekávání
bohatství a nové budoucnosti.

AZ NA KREV         re�ie: Paul Thomas Anderson

OBÈAN HAVEL         re�ie:  Pavel Koutecký, Miroslav Janek 
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STØEDA 7. KVÌTNA
19.00 Gabriela Preisová

GAZDINA ROBA
Divadlo pod Palmovkou Praha

Jedno z nejvìt�ích  èeských divadelních dramat
pojednává o vá�ni, snech a touze, které díky tlaku
rùzných okolností není mo�né naplnit. J. Èvanèarová
j.h., K. Macháèková, M. Nohýnková/Z. Herfortová
j.h., Z. Slavíková, J. Teplý/P. �tìpán, L. Morávko-
vá/T. Koèková, R. Ètvrtlík/R. Zima ad. Re�ie: Petr
Kracik. Konec pøedstavení asi ve 21.30 hodin. Vstup-
né 260, 240, 220 Kè, skupina 5P

STØEDA 14. KVÌTNA
19.00 Jerry Herman - Michael Steward

HELLO, DOLLY!
Moravské divadlo Olomouc

PÁTEK 2. KVÌTNA
19.00 Dùm bez dveøí
Lehké psycho s prvky absurdity. Hraje DS Nevinný
6tet v re�ii Jany Turèanové. Vstupné dobrovolné, sál
ZU�

STØEDA 14. KVÌTNA
19.00 H. Ch. Andersen: 

Snìhová královna 
Hrají �áci 5. roèníku I. cyklu LDO, re�ie H. Kotyzo-
vá, vstupné dobrovolné, sál ZU�

Podnikavá paní Leviová doká�e kouzlem své osob-
nosti zmìnit mrzoutského starého mládence. Horáce
Vandengeldera  proti jeho vùli v pøíjemného a milu-
jícího mu�e. Muzikál se do svìta rozletìl po broad-
wayské premiéøe v roce 1964. P. �íma, L. Martiná-
ková-Hlou�ková, L. �piner/M. Èvanèara, A. Valen-
ta/R. Leszcynski, L. Machytková ad. Dirigent:
Tomá� Hanák. Re�ie a choreografie: Gustav Skála.
Konec pøedstavení asi ve 21.30 hodin. Vstupné 170,
180, 190 Kè, skupina B

ÈTVRTEK 15. KVÌTNA
10.00 Prostìjovské dny hudby

DÌTI DÌTEM
Komponovaný poøad �ákù ZU� V. Ambrose v Pros-
tìjovì. Konec pøedstavení asi v 11 hodin. Vstupné 10
Kè, pro �koly, divadelní sál

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV

ÚTERÝ 13. KVÌTNA
19:00 Richard Wagner: 

BLUDNÝ HOLANÏAN
Moravské divadlo Olomouc 

Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, Olomouc
/ slavnostní zahájení festivalu  
22:22 SKUTR: MISTR A �ÁK
Tereziánská zbrojnice, Biskupské nám. 1, Olomouc
- hravý autorský projekt re�ijního tandemu SKUTR
(Martin Kukuèka & Luká� Trpi�ovský). 

STØEDA 14. KVÌTNA
18:00 Dmitrij Mere�kovskij: 

SMRT PAVLA I. 
Mìstské divadlo Brno

Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, Olomouc
22:00 Artur Pa³yga: NIC LIDSKÉHO... 

Scena Prapremier InVitro Lublin / PL
Tereziánská zbrojnice, Biskupské nám. 1, Olomouc

ÈTVRTEK 15. KVÌTNA
15:30 MY CHCEME HRÁT(CH)

Obèanské sdru�ení SPOLU
Klub Kaldera, Kosinova 7, Olomouc
Pohádkovì ladìné teatroterapeutické pøedstavení
vytvoøené herci s mentálním a kombinovaným posti-
�ením za úèelem zabavit sebe i diváky.
/ první uvedení v rámci DF/ volný vstup
18:30 J. M. Synge: HRDINA ZÁPADU

Èinoherní klub Praha
Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, Olomouc
Kongeniální inscenace kontroverzní a divoké kome-
die, která rozpoutala nejvìt�í rozbroje v dìjinách irské-
ho divadla. Cena Alfréda Radoka v kategorii Nejlep�í
inscenace roku 2007. Re�ie: Ondøej Sokol  
21:30 Divadlo Continuo 

podle K. J. Erbena: VRBA
Studio Divadla Continuo Malovice

Tereziánská zbrojnice, Biskupské nám. 1, Olomouc
Magická obrazivost, dynamický jevi�tní pohyb, ostré
dìjové støihy na pozadí mnohovrstevnaté hudební
kompozice. Re�ie: Pavel �touraè 

PÁTEK 16. KVÌTNA
18:00 Marina Carr:

PORTIA COUGHLANOVÁ
Divadlo Andreja Bagara Nitra / SK

Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, Olomouc
Strhující výlet do snového, vá�nivého i pøíli� lidského
svìta jedné z nejhranìj�ích souèasných dramatièek.
Cena Dosky pro pøedstavitelku titulní role Zuzanu
Kanócz. Re�ie: Michal Vajdièka 
21:30 ZRCADLENÍ 
Divadlo hudby, Denisova 47, Olomouc
Imaginativní taneèní zamy�lení nad lidskou strnulostí a
neschopností vymanit se z podruèí �ivotních stereoty-
pù. Choreografie: Mirka Eliá�ová  
22:30 CHLEBÍÈEK 

Divadlo T.E.J.P. Jihlava 
Tereziánská zbrojnice, Biskupské nám. 1, Olomouc
/ první uvedení v rámci DF  
23:30 J. �krdla � B. Jandová: 

MYSTÉRIUM SVÌT
Tereziánská zbrojnice, Biskupské nám. 1, Olomouc
Monodrama o nepochopitelnosti svìta v podání Jaku-
ba �krdly. 

SOBOTA 17. KVÌTNA
10:30 A. S. Pu�kin: EV�EN ONÌGIN 

Divadlo Petra Bezruèe Ostrava
Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, Olomouc
Netradièní, výtvarnì i re�ijnì osobité uchopení klasic-
kého díla, hodnocené jako jeden z nejpozoruhodnìj-
�ích inscenaèních poèinù èeské divadelní sezony.
Re�ie: Jan Mikulá�ek  
16:00 Henrik Ibsen:

HEDA GABLEROVÁ 
Malá scéna V�MU Bratislava / SK

Divadlo hudby, Denisova 47, Olomouc
Inscenace výsostného psychologického dramatu �
poslední Ibsenovy �velké �enské hry� � ve svébyt-
ném zpracování mladých bratislavských studentù.
Re�ie: Anna Petr�elková  
20:00 Christopher Hampton: 

POPELA VÁ�EÒ
Slovenské národné divadlo 
Bratislava / SK

Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, Olomouc.
Pøíbìh pøátelství a zrady. Adaptace slavné knihy Sán-
dora Máraie Svíce dohoøívají pøinesla Martinu Hubovi
Dosky za nejlep�í mu�ský herecký výkon minulé sezo-
ny. Re�ie: Roman Polák  

NEDÌLE 18. KVÌTNA
10:30 Christopher Hampton: 

POPELA VÁ�EÒ 
Slovenské národné divadlo 
Bratislava / SK

17:00 William Shakespeare: 
TITUS ANDRONICUS
Let mouchy
Divadlo DISK / DAMU Praha

Divadlo hudby, Denisova 47, Olomouc
Nejtemnìj�í a nejkrvavìj�í Shakespearùv opus v re�ii
Petry Tejnorové.  
20:30 Franz Kafka: PROCES 

Divadlo Komedie Praha 
Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, Olomouc
Adaptace Kafkova stì�ejního románu byla v anketì
Divadelních novin ohodnocena jako Inscenace roku
2007 a ve stejné kategorii získala rovnì� Cenu Alfréda
Radoka. Re�ie: Du�an D. Paøízek 
22:00 BYTÍ A ÈAS! Teatro Pantomissimo 
Horní námìstí, Olomouc. Poulièní improvizace na fes-
tivalové téma.

PONDÌLÍ 19. - ÈTVRTEK 22. KVÌTNA
OPEN KONVIKT
festivalový off program v prostorách Umìleckého
centra Konvikt UP, Univerzitní 3, Olomouc / vstup
zdarma. DIVADLA � FILMY �KONCERTY
DAMU Praha // Divadlo Vosto5 // Handa Gote // Hoo-
verphonic / BEL // Christof Dienz & The Babyzithers
/AUT // Ioana Mona Popovici / RUM // Ji-Eun Lee /
KOR // Krepsko // Linnea Happonen & Henna Kaiku-
la / FIN // Nina Hynes / IR & Fabien Leseure / FR //
Omar Ka & Fula Band / NL & SEN // Phenomenont-
heatre & Stanica �ilina-Zárieèie / SK // Sendreiovci /
SK // Teatro Pantomissimo // Vìra Ondra�íková 

DIVADELNÍ FLORA 2008  Olomouc

ZU� Vl. Ambrose  Kravaøova 14, Prostìjov

PÁTEK 9.KVÌTNA
20:00 PLÁN R
Po úspì�né inscenaci �védský stùl pøichází
nový projekt autorské dvojice Jakub Hyndrich
- Lenka Jorníèková. Premiéra! 

PÁTEK 23. KVÌTNA
19.00 R.Thomas Osm �en 
- hosté Divadla Point
Dal�í akce v divadle sledujte v programu
Zámek Pointu 2008

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

8.KVÌTNA 2008
10.00 - 14.00

WORKSHOP
Troseèníci ve mìstì

"Dílna urèená pro studenty od 12 do 15 let zalo�ená
na vytvoøení dokumentu na základì strukturovaného
dramatu. Presentace dokumentu probìhne 15.kvìtna
v 19 hodin v Divadle PointLektor MgA.Ale� Pro-
cházka" - POINT, ZÁMEK (DÁLE ZÁM),
EXTERIÉR (DÁLE EXT)

WORKSHOP
Magda Jansová a Mirek Ondra (ZÁM)
16.00 D.Drábek - �VÉDSKÝ STÙL

Divadlo Point Prostìjov
Tragédie o tøech chodech. Re�ie J.Hyndrich, hrají
G.Veselá, M.Dìdoch a V Stojan (ZÁM)
17.00 David Mamet: 

Sexuální perverze v Chicagu 
BURAN TEATR

Re�ie: P. Jarèevský. No jo, maldá koèka, mladej
zadek. (POINT)
19.00 LÉTAJÍCÍ RABÍN
Klezmerová kapela (ZÁM)
20.00 IMPROLIGA
Mezinárodní soutì� v improvizaci skupin i jednotliv-
cù. Pøihlásit pøímo na místì se mohou zájemci v�ech
vìkových kategorií. Uvádí Jozef Abafi. Zvlá�tními
hosty jsou 3T (Tri Tvoriví Tvori, Slovensko) (ZÁM)

LAXEMBERK
- Populární vokálnì-instrumentální uskupení provází
Improligou (ZÁM)
22.00 QUATTRO FORMAGGI
Pra�ská kapela proplouvající hranicemi mezi jazzem
funkem a latino groove (ZÁM)

9.KVÌTNA 2008
10.00 - 14.00

WORKSHOP
Troseèníci ve mìstì

(POINT, ZÁM, EXT)
WORKSHOP

Magda Jansová a Mirek Ondra (ZÁM)

17.30 D.Ruiz, F.Bettanini
ORGASMUS
BEZ PØEDSUDKÙ 
DS SemTamFór, Slavièín,

Re�ie J. Julínek, hrají M. Cimerák a J. �áèková (ZÁM)
20.00 PLÁN R 

Divadlo Point
- premiéra Volnì na motivy Dr.Divnolásky Stanleyho
Kubricka. Autorská dvojice J. Hyndrich, L. Jorníèko-
vá. Hrají: R. Kozmík, O. Krátký, M. Dìdoch, V. Sto-
jan, A. Procházka (POINT)
21.30 ZION SQUAD
prostìjovská reggae kapela (ZÁMEK)

MODRÁ OPICE
funk a groove kapela z Hranic na Moravì

KLEMENTÙV LAZARET
SPLITTER AND KARL

elektronický dojezd 

10.KVÌTNA 2008
10.00 - 14.00

WORKSHOP
Troseèníci ve mìstì

(POINT, ZÁM, EXT)
WORKSHOP

Magda Jansová a Mirek Ondra (ZÁM)
11.00 PIPI DLOUHÁ PUNÈOCHA

ZU� Vladimíra Ambrose Prostìjov
Re�ie Jakub Krejèí (ZÁM)
14.00 FILMOVÉ PROJEKCE
(POINT)
19.00 LERY´S CHERRIES
pìvecký sbor Gymnázia Jiøího Wolkera (ZÁM)
20.00 J.K.Tyl:

STRAKONICKÝ DUDÁK 
aneb O naplnìném snu
Divadlo Point 

- re�ie A.Procházka, hrají G. Veselá, M. Novotná, M.
Dìdoch, V. Lu�ný, O. Krátký, M. Ondra a dal�í
(ZÁM)

ZÁMEK POINTU
- PØEHLÍDKA STUDENTSKÉHO DIVADLA. HUDBY, FILMU

PONDÌLÍ 26. KVÌTNA
19.30 HLEDÁM �ENU

- ZNAÈKA: "BEZPEÈÍ"
- �ena a mu�, mu� a �ena, Michaela Dolinová a Ivan
Vyskoèil. Veèer se dvìma známými herci, plný muzi-
kálových písnièek a scének na toto vìèné téma.. Poví-
dání o divadle, filmu, televizi a soukromém �ivotì
doplnìné dotazy divákù, ve kterém vá�nost a tragédie
nemá místo. Vstupné: 150,- Kè

ÚTERÝ 13.KVÌTNA
9.00 a 10.15

CIRKUS BUDE�MO�NÁ 
Divadlo eMILLIon, Vìtrný Jeníkov 

STØEDA 14. KVÌTNA
9.00 a 10.15

CIRKUS BUDE�MO�NÁ 
Divadlo eMILLIon, Vìtrný Jeníkov

Kinokavárna DUHA �kolní 4, PV
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PREMIÉROVÝ PLÁN R DIVADLA POINT
Po úspì�né inscenaci �védský stùl pøi-
chází nový projekt autorské dvojice
Jakub Hyndrich - Lenka Jorníèková. 
Akèní satira PLÁN R, volnì na motivy
kultovního amerického filmu "Dr. Divno-
láska aneb Jak jsem se nauèil nedìlat si
starosti a mít rád bombu" od Stanleyho
Kubricka, kterou nastudoval soubor Diva-
dla Point, bude mít svou premiéru v rámci
Pøehlídky studentských talentù 2008.
V hlavních rolích se kromì flotily bom-
bardérù B 52, øídícího støediska USA,
letecké základny Burpelson a horké linky
USA -SSSR pøedstaví Ondøej Krátký,
Robert Kozmík, Va�ek Stojan, Martin
Dìdoch, Ale� Procházka a Lenka Jorníè-
ková.
Dva státy mají spor. Kdo má víc atomo-
vek? A èí hlava státu je vìt�í chlap?
Bombardéry, udr�ované americkou vlá-
dou v neustálé pohotovosti proti neèeka-
nému útoku SSSR, dostanou rozkaz - zaú-

toèit atomovými bombami na cíle v
Rusku, od nich� jsou vzdáleny dvì letové
hodiny.
Americký prezident se je sna�í zadr�et.
Generál Ripper tou�í znièit rudé nebezpe-
èí a major Kong se sna�í splnit rozkaz.
Generál Turgidson tu�í velkou øe�.
V�ichni se ale bojí jedné vìci - ZBRANÌ
POSLEDNÍHO SOUDU. Zaøízení, jen� v
pøípadì výbuchu jediné atomové bomby
na území SSSR promìní Zemi na 93 let v
mìsíèní krajinu.
A èas bì�í a neovládne ho ani jedna ato-
mová mocnost. Snad jen Doktor Divno-
láska �
V 60. letech zále�elo na èerveném telefo-
nu, jestli vypukne 3.svìtová válka. 
Jakou barvu má ten telefon dnes?
Premiéra tohoto pøedstavení se koná 9.
kvìtna 2008 ve 20.00 hodin v Divadle
Point pøi Gymnáziu J. Wolkera, Olo-
moucká 25, Prostìjov. -js-

PALMOVKA PØIVEZE GAZDINU ROBU 
SE SKVÌLOU JITKOU ÈVANÈAROVOU

Poslední dvì abonentní pøedstavení
uvidí v kvìtnu náv�tìvníci Mìstského
divadla v Prostìjovì. Ve støedu 7. kvìt-
na od 19 hodin je pro pøedplatitele sku-
piny 5P na programu Gazdina roba v
nastudování pra�ského Divadla pod
Palmovkou.
"Mìli jsme uvádìt Bulgakovova Moliera
z Divadla v Dlouhé, z organizaèních
dùvodù jsme v�ak museli zmìnit titul.
Jsem v�ak pøesvìdèená, �e diváci nebu-
dou litovat," uvedla øeditelka Mìstského
divadla v Prostìjovì Alena Spurná s tím,
�e hostující Jitka Èvanèarová odvádí v
postavì  krajèíøky Evy excelentní výkon. 
Podle divadelní recenzentky Marcely Spí-
valové  hraje Èvanèarová bez patosu,
velmi procítìnì a samozøejmì. Pøirozenì
si pohrává s nuancemi své postavy, v tesk-
ných písních prokazuje svùj muzikální
talent. Inscenace re�írovaná Petrem Kra-
cikem v�ak nestojí a nepadá výkony
nìkolika protagonistù, nýbr� je výjimeè-
nou souhrou v�ech postav. 
V dal�ích rolích se pøedstaví Kateøina
Macháèková, Marcela Nohýnková nebo
Zdena Herfortová, Zuzana Slavíková, Jan

Teplý nebo Petr �tìpán, Rostislav Ètvrtlík
nebo Radek Zima a dal�í. Scénu pro jedno
z nejvìt�ích èeských divadelních dramat
vytvoøil v Divadle pod Palmovkou Jaro-
slav Milfajt. Ukázky jeho scénografické
tvorby byly ve foyer prostìjovského diva-
dla k vidìní v roce 2006.
O týden pozdìji, 14. kvìtna v 19 hodin,
uvidí abonenti skupiny B svìtoznámý
muzikál Hello, Dolly! Na jevi�tì Morav-
ského divadla Olomouc se tento pøíbìh
podnikavé paní Leviové, která kouzlem
své osobnosti doká�e mrzoutského staré-
ho mládence Horáce Vandergeldera zmì-
nit i proti jeho vùli v pøíjemného a milují-
cího mu�e, vrátil po �estadvaceti letech.
Muzikál se rozletìl do svìta po své broad-
wayské premiéøe v r. 1964 a rychle se
zaøadil mezi �pièkové reprezentanty
muzikálové tvorby. Olomoucké divadlo
pøizvalo ke spolupráci re�iséra a choreo-
grafa Gustava Skálu.
Zatímco na Gazdinu robu nabízí pøedpro-
dejní støedisko nìkolik posledních vstupe-
nek, �anci zhlédnout nositelku Ceny Tha-
lie Ludmilu Machytkovou v roli Dolly
Leviové je podstatnì vìt�í. -eze-

V PETROLEJOVÝCH LAMPÁCH 
NEÈEKANÌ HRÁL I JURAJ HERZ
Milé pøekvapení èekalo v nedìli 20.
dubna na poøadatele i náv�tìvníky
pøedstavení Petrolejové lampy, se kte-
rým v Mìstském divadle v Prostìjovì
hostovalo pra�ské Divadlo Na Jezerce.
Postavu starého Kiliána si ve hvìzdnì
obsazené divadelní adaptaci slavného
románu Jaroslava Havlíèka zahrál  re�i-
sér pøedstavení Juraj Herz. 
"Obsazení role panem Herzem bylo i pro
nás velkým pøekvapením. Prozradil nám,
�e  prostì nìkdy hraje Kiliána místo Boøí-
ka Procházky, který je uveden v progra-
mu," uvedla øeditelka Mìstského divadla v
Prostìjovì Alena Spurná.
O vìhlas psychologického románu Petrole-
jové lampy z prostøedí Jilemnice na pøelo-
mu 19. a 20. století se v roce 1971 postaral

právì Juraj Herz skvìlým filmem s Ivou
Jan�urovou a Petrem Èepkem v rolích
staré panny �tìpky Kiliánové a zhýralého
vyslou�ilce Pavla Maliny. Stì�ejní divadel-
ní role svìøil tentokrát Barboøe Hrzánové a
jejímu man�elovi Radku Holubovi. "Po
pøedstavení se mì lidé èasto ptají, kdo hrál
hlavní role ve filmu. To je pro mì dùkaz, �e
kdy� jsem zvolil Hrzánovou s Holubem,
tak jsem vsadil na správnou kartu," svìøil
se Herz, který se  podle svých slov sna�il
divadelní hru vystavìt jinak ne� film.
Slavný re�isér, scénárista a herec Juraj
Herz se netajil obdivem k rekonstruované-
mu divadlu a z Prostìjova si odvezl  publi-
kaci Národní dùm 1907 - 2007, kterou na
sklonku loòského roku vydalo mìsto Pro-
stìjov. -eze-

V DUZE BUDE CIRKUS...MOZNÁ
V úterý 13. a støedu 14. kvìtna uvede
Kulturní klub Duha v rámci pøed-
platného �Duhová kulièka� program
pro dìti nazvaný CIRKUS BUDE...
MO�NÁ.
Spojením loutkového divadla
�eMILLIon� (Emil Navrátil) a �onglér-
ského uskupení "Komedianti na káøe"
(Jindøich Holeèek a Tomá� Bílek) vzni-
kl pøíbìh o tom, �e cirkus nebude, pro-
to�e arogantnímu a zlému øediteli utekl
témìø celý spolek artistù a vycvièených

zvíøat. Zùstali jenom Klaun a Tent́ák.
S pomocí tìchto dvou se podaøí pro-
gram uvést do �ivota � kdy� u� se pub-
likum se�lo. Pøes v�echna úskalí snad
doká�í na�i hrdinové pøedvést mnoho
èísel k potì�e nejen tìch nejmen�ích
divákù...
K vidìní budou �onglérská èísla, divo-
cí psi z Afriky, fakír a jeho taneènice,
kouzelná bedna, ostré kordy, vzpìraè-
ka, koòská drezúra, provazochodkynì a
dokonce nevídaná kouzla!        -bs-
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PONDÌLÍ 19. KVÌTNA
19.00 JAROSLAV HUTKA
Koncert mimo pøedplatné, pøedná�kový sál,

vstupné 100 Kè

Dal�í koncerty v Mestském divadle viz program
PROSTÌJOVSKÉ DNY HUDBY

ÈTVRTEK 22.KVÌTNA
18.00 Májový koncert Krumsíòanky

- k tanci a poslechu, vstupné:50,-, pøedprodej: 582
333 003, sdpv@centrum.cz   www.sdpv.cz

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV

Apollo 13   Barákova 12, PV

ÈTVRTEK 1. KVÌTNA
20.00 Electronic Thursdays
-  style: hip hop, jazz, soul - DJ´s: MALDA + BECK
(United Crew/PV)

PÁTEK 2. KVÌTNA
XAVIER BAUMAXA

SOBOTA 3. KVÌTNA
21.00 3 DIMENSIONS  
DJs: Babe LN, Paolo Mercy&Crackenn, guest...

ÈTVRTEK 8. KVÌTNA
20.00 Electronic Thursdays
- style: house, electro, disco - DJ´s: DIXENTRONIC
(phonoline.cz), BERRY (partyagency.cz), ANDY L
(Pinocchio/Vy�kov)

PÁTEK 9. KVÌTNA
20.00 One Night Band 

& O5 a Radeèek  

SOBOTA 10. KVÌTNA
21.00 CRUNK 

and HYPHY NIGHT
Dj´s: P.L., BECK, LILEK...
Dance: Krump Battle...

ÈTVRTEK 15. KVÌTNA
20.00 Electronic Thursdays
- style: drum and bass, jungle
DJ´s: stonadraiderz.wz.cz

PÁTEK 16. KVÌTNA
21.00 SPLITTER & KARL

- REBORN  
Progressive house, breakbeat, drum'n'bass v podání
prostìjovského elektroakustického dua a jejich vzác-
ných hostù: Ira Lewinsky (Black Harlem) Tommy-
gun (Zion Squad), Turk (Blue Ape)

DJs: Smashing Raver, Sub_zero...
SOBOTA 17. KVÌTNA
20.00 15 LET FROM BEYOND  
Oslava 15. výroèí vzniku prostìjovské kapely FROM
BEYOND. Metalová párty ve velkém stylu. Zahrát
pøijde nìkolik pùvodních èlenù skupiny. Jako hosté
vystoupí MENTALLY CORRUPTED (hardcore od
Uherského Hradi�tì) a DIRTY TALKING (grindový
náøez z Tlumaèova). Prvních 30 platících obdr�í
DVD FROM BEYOND live in Apollo - 21.3.2008.

ÈTVRTEK 22. KVÌTNA
20.00 Electronic Thursdays
- style: break beat DJ´s: KUMITE
(stonadraiderz.wz.cz),  JUNKIE (S.R.Scool/PV)

PÁTEK 23. KVÌTNA
21.00 BASE d´n´b night party  
Dj´s: ALLEKI, SHADE...
Odlet: 21:00 

SOBOTA 24. KVÌTNA
16.00 MUTATION vol.IV fest...  
INFER - black metal Slovensko...
EAGLEHEART - super speed metal...
BETHRAYER - nu-metal...
MACERACE - gore grind...
DISSOLUTION - death grind...
GOSPEL OF THE FUTURE - heavy doom...
LILITH - death metal...
PROFESOR LEFEBVRE - grind core...
OLD TRASH TITANS - revival Sepultura,Slayer...

ÚTERÝ 29. KVÌTNA
20.00 Electronic Thursdays
- style: minimal, tech-houce, dub - DJ: CARL KING
(phonoline.cz) special 5 hod. set!!! + .EXE

PÁTEK 30. KVÌTNA
20.00 SKA PARTY
NÌCO MEZI a hosté...

ZU� Vladimíra Ambrose Kravaøova 14, PV

ÚTERÝ 6. KVÌTNA
18.00 KONCERT POSLUCHAÈÙ

kromìøí�ské konzervatoøe
- div. sál MD

PÁTEK 9. KVÌTNA
14.00 PROMENÁDNÍ KONCERT

�ákù ZU� V. Ambrose
- nám T.G.M.
19.00 PÌVECKÝ RECITÁL

Marie Pincová, 
posluchaèka PdF Plzeò

- pøedná�k. sál ND

ÈTVRTEK 15. KVÌTNA
10.00 DÌTI DÌTEM 

komponovaný poøad �ákù 
ZU�

- div. sál MD 

ÈTVRTEK 22.KVÌTNA
19.00 POD STØECHAMI PAØÍ�E

Eva Kriz-zpìv, recitace
Milan Dvoøák - klav. doprovod

- pøedná�k. sál ND

ÚTERÝ 27. KVÌTNA
19.00 VIOLOVÝ RECITÁL

JOSEF JANDA - posluchaè 
konzervatoøe P. J. Vejvanovského 
Kromìøí�
-  pøedná�k.sál ND 

ÈTVRTEK 29. KVÌTNA
18.00 KONCERT UÈITELÙ

ZU� V. Ambrose
- sál ZU�

30. KVÌTNA
18.00 KOMORNÍ KONCERT

Kateøina Prokopová, klavír
�tìpán Filípek, violoncello

- sál ZU�

3. ÈERVNA
19.00 TRIO FOLARTE

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

- pøedná�k. sál ND

10. ÈERVNA
17.00 ZÁVÌREÈNÝ KONCERT

�ákù ZU� V. Ambrose 
- pøedná�k. sál ND

PO 5.5. 12.5. 19.5. 26.5.
ÚT 13.5. 27.5.
ST 21.5. 28.5.
ÈT 22.5. 29.5.
PÁ 2.5. 16.5. 23.5.
17.00 TØÍDNÍ  BESÍDKY
- sál ZU�

SOBOTA 7. KVÌTNA
17.00 Besídka ke Dni matek
- sál ZU�

STØEDA 14. KVÌTNA
17.00 Koncert populární hudby 

- sál ZU�
ÈTVRTEK 15. KVÌTNA
17.30 III. Absolventský koncert 
- sál ZU�

ÚTERÝ 20. KVÌTNA
17.30 IV. Absolventský koncert 
- sál ZU�

STØEDA 28. KVÌTNA
17.00 Besídka �ákù 
(soubory, komorní soubory), sál ZU�

DAL�Í KONCERTY VIZ 
PROGRAM PROSTÌJOVSKÉ DNY HUDBY

Revival Festival Moøice
PÁTEK 23. KVÌTNA
URIAH HEEP REVIVAL/BRNO
ROLLING STONES REVIVAL/Brno
DEEP PURPLE REVIVAL/Zlín
AC/DC REVIVAL/Olomouc
Akáda �umperk- OHÒOVÁ SHOW
ACCEPT REVIVAL/Zlín

SOBOTA 23. KVÌTNA
METALLICA REVIVAL/ Moravská
Tøebová
U2 REVIVAL - ULTRAVIOLET/ Brno
MOTORHEAD REVIVAL/ Pøerov
OZZY OSBOURNE REVIVAL/ Jihlava
AIRFARE/ Praha

JUDAS PREIST REVIVAL/ Praha
KABÁT REVIVAL WAŤÁK/ Vsetín
Vstupné: pátek 100 Kè, sobota 200 Kè, pøedprodej na
oba dny 250 Kè, dìti do 15 let 30 a 60 Kè. 
Pøedprodej: OÚ Moøice, Moøický bar a Hudebniny Tyl
Prostìjov. Pro vstup do areálu bude slou�it hlavní
vchod do Sokolovny. Pouze pro úèastníky minimoto-
cyklového srazu bude urèena speciální brána na kou-
pali�tì u obchodu.
Sportovní areál bývalého koupali�tì (nyní po�ádní
nádr�e) bude dostupný pro v�echny úèastníky, kteøí se
zde mohou obèerstvit ve stánku s pivem �erák, vyu�ít
sociální zaøízení exkoupali�tì a osvì�it u koryta s
vodou. Nádr� bude èerstvì napu�tìna vodou do vý�ky
cca jednoho metru. Nedoporuèujeme náv�tìvníkùm jí
vyu�ívat, beton je tvrdý a voda stejnì bude mít cca
12°C.

Kostel �U Milosrdných� PV

EKOJARMARK OLOMOUC Horní námìstí, OL

ÈTVRTEK 1. KVÌTNA
09:00 �ambo�i
10:00 Tomá� Koèko a Orchestr
12:00 Èevabèièi sleèny Èièiny 
13:00 Èanki�ou 

14:30 Hm 
16:00 Ivan Hlas Trio 
(IH+ Jaroslav �Olin� Nejezchleba, Norbi Kovácz) 
17.30 Joanna Slowinska (PL) 
19.00 Traband

SOBOTA 24. KVÌTNA 18.00 Varhany - prof. Karel Hiner
Dobrovolné vstupné bude pou�ito na údr�bu varhan

Chrám �Pový�ení sv. kríze PV

STØEDA 7. KVÌTNA
19.00 BRNÌNSKÝ FILHARMONICKÝ

SBOR BESEDY BRNÌNSKÉ
Koncert orchestru PV rodákù pùsobících v Brnì.
Vstupné 60, slevy 30 Kè. Poøádá ZU� V. Ambrose v PV

STØEDA 14. KVÌTNA
19.00 PETR KOLÁØ:

VARHANNÍ KONCERT
Vstupné 60, slevy 30 Kè. Poøádá ZU� V. Ambrose v
Prostìjovì

Sokolovna TJ Sokol I. Skálovo nám. 1, PV

NEDÌLE 11. KVÌTNA 19.00 Tomá� Pfeiffer: Vodnáøský zvon

Smetanovy Sady PV

ÈTVRTEK 15. KVÌTNA
17.00 KONCERT POSÁDKOVÉ

HUDBY OLOMOUC
- poøádá Okra�lovací spolek mìsta Prostìjova

Prostìjovské dny hudby

Spoleèenský dùm    Komenského 6, PV

SOBOTA 10. KVÌTNA 16.00 Zdislava Krausová - Otrubová 

Zámek Plumlov   
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FROM BEYOND SLAVÍ 
15 LET SVÉ EXISTENCE

Dne 17. kvìtna 2008 oslaví v prostì-
jovském hudebním klubu Apollo 13
svoje 15. narozeniny domácí kapela
FROM BEYOND. Na svùj výroèní
koncert si ètveøice pozvala nìkolik
bývalých èlenù a také pár hostù. 
Hrát se bude repertoár ze v�ech nosièù,
co doposud kapela natoèila, tak�e bude
opravdu co poslouchat. Na øadu samo-
zøejmì pøijdou i oblíbené coververze.

Zahrát a poblahopøát k narozeninám pøi-
jedou do Prostìjova i dvì spøátelené
kapely: MENTALLY CORRUPTED z
Uherského Hradi�tì se svým skoèným
hardcore a z Tlumaèova dorazí grindco-
risté DIRTY TALKING. Prvních 30
náv�tìvníkù koncertu obdr�í dvd FROM
BEYOND live in Apollo 21.3.2008 a
vstupné bude èinit lidových 60 korun.

-red-

PROSTÌJOVSKÉ DNY HUDBY LETOS PØINESOU 14 KONCERTÙ
V leto�ním roce probíhá 16. roèník festi-
valu Prostìjovské dny hudby. U zrodu
festivalu stál tehdej�í øeditel ZU� Vl.
Ambrose Prostìjov, pan Jaroslav �ebe-
stík. Cílem bylo zaplnit koncertní meze-
ru od konce dubna do èervna, kdy kon-
èil cyklus abonentních koncertù. 
Po �estnácti letech je situace v poøádání

a èetnosti koncertù ponìkud odli�ná,
na�tìstí festival nadále pokraèuje. Od
samého zaèátku festival spolupoøádá ZU�
Vl. Ambrose a Mìstské divadlo. 
Na�í snahou je prostìjovskému publiku
pøedstavit hudebníky, kteøí svoji dráhu
teprve zaèínají i ty, kteøí jsou u� renomo-
vanými interprety. V názvu festivalu je

slovo "prostìjovské," a proto tì�i�tì festi-
valu je na místních muzikantech - �áci, stu-
denti ZU�, prostìjovské sbory, prostìjov-
ské mladé kapely, orchestry. Dal�ím atri-
butem festivalu je �iroké spektrum. Chce-
me, aby si Prostìjované vybrali z nabídky
hudební �ánr, který je jim blízký a rádi jej
poslouchají. 

Celkem pøiná�í leto�ní program 14 koncer-
tù. Urèitì si Prostìjované vyberou ze �iroké
koncertní nabídky a podpoøí svojí úèastí
hudební festival, který se koná pod zá�titou
starosty mìsta Prostìjova Ing. Jana Tesaøe.
Od samého poèátku festival podporuje
mìsto Prostìjov, za co� mu patøí velký dík. 

Eli�ka Kunèíková, øeditelka ZU�

Kino Metro 70 �kolní 1, PV

OD STØEDY 14. KVÌTNA
Ludìk Peøina, Libor Teichmann
- Tak to vidíme my - vernisá� 14. 5. v 17 hodin.

DO NEDÌLE 18. KVÌTNA
�idovské �kolství 

PO CELÝ KVÌTEN
Marek Gerhardt � Irsko, fotografie 

OD ÈTVRTKA 22. KVÌTNA
Lenka Krbcová � obrazy, objekty,
fotografie

PO CELÝ KVÌTEN
PROSTÌJOV FASHION PHOTO II
Fotografie L. Macenauera a M. Èechvala

Galerie B   �kolní 1, PV

OD STØEDY 7. KVÌTNA
Hana Münsterová - - vernisá� 7. 5. v 17 hodin.

Kavárna ND Vojáèkovo n. 1, PV

OD PÁTKU 2. KVÌTNA
Lilian Amann - Pohledy do sebe

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

OD STØEDY 7. KVÌTNA
Výstava vítìzných prací z fotosoutì�e
reportá�ních fotografií na téma : 
Jací jsme a Svìtlo a stín
Vernisá� 7. 5. v 17.00 uvedou porotci soutì�e Libor Tei-
chmann a Bob Pacholík.

Galerie Linka Kravaøova 14, PV

OD SOBOTY 3. KVÌTNA
EDUARD MILKA - Návrat do krajiny
ÈESKÁ GRAFIKA- Døevoryty a linoryty
Vernisá� 3.5. v 17.00 hodin.

KK Duha        �kolní 1, PV

Foyer MD     Vojáèkovo n. 1, PV

DO NEDÌLE 4. KVÌTNA
Kri�tof Kintera  - To a kolo
DO STØEDY 14. KVÌTNA
Jesenická pøíroda
PO CELÝ KVÌTEN
Zkamenìliny - archiv �ivota
Marie Fischerová -Kvìchová - sbìratelka
OD STØEDY 7. KVÌTNA
Botanická zahrada ve 4 roèních obdobích
OD ÚTERÝ 20. KVÌTNA
Èeské mise Armády Èeské republiky 
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Kulturní klub DUHA �kolní 4, PV DISKODROM Sportcentrum DDM, Olympijská 4, PV

30.KVÌTNA - 1. ÈERVNA
- Mistrovství ÈR dìtí EMCO DANCE
LIFE TOUR v taneèních disciplínách
street a performing. 
- Mistrovství Evropy a svìta v taneèních
disciplínách Disco Dance, Street Dance
Show a Disco Freestyle.

Vstupné: jednodenní: dìti do 15 let 100 Kè, pøi zakou-
pení permanentky na tøi dny 250 Kè.
Jednodenní: dospìlí 180 Kè, pøi zakoupení permanent-
ky na tøi dny 400 Kè

(Podrobný program �ampionátu 
na samostatných plakátech, pozvánkách a na

www.klubduha.cz/diskodrom)   

SOBOTA 3.KVÌTNA
10.00 XXI. Setkání sbìratelù 

a pøátel grafiky
- poøádá klub výtvarného umìní, souèástí XXI. set-
kání bude vernisá� obrazù Eduarda Milky.

ÚTERÝ 6. KVÌTNA
18.00 Principy �ivota aneb 

Jak potì�it du�i a uzdravit tìlo
- pro v�echny, kteøí jsou ochotni pøipustit, �e v�e, co
se jim v �ivotì dìje, není náhoda a �e existují záko-
nitosti, podle kterých funguje vesmír a èlovìk v nìm.
Vstupné: 50,- Kè

STØEDA 7. KVÌTNA
16.00 Klub pro amatérský film a video

ÚTERÝ 12. KVÌTNA
14.00 Svaz dùchodcù uèitelù
- výborová schùze

STØEDA 14. KVÌTNA
14.00 Setkání jubilantù mìsta 

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

ÈTVRTEK 15. KVÌTNA
9.30 Akademie tøetího vìku: 

Sokolovna a stadion 
- dvì chlouby Sokola I Prostìjov, kterou pøednese
Mgr. Oldøich Václavík. Vstupné (bez pololetní prù-
kazky): 20,-Kè.

ÚTERÝ 20. KVÌTNA
17.00 DÁMSKÁ JÍZDA
- Renesance - jen oslnivé období? Renesance v módì
a móda v renesanci. Renesance - jedna z nejvìt�ích
kulturních epoch v historii lidstva. Dochází k rozkvì-
tu vzdìlanosti, k rozvoji pøírodních vìd, velká pozor-
nost je upøena na èlovìka. Je v�ak renesance pouze
tímto oslnivým obdobím? Jaké bylo postavení �eny?
Jaký byl pohled na vzdìlanost dívek? Jaký byl pøínos
renesance v architektuøe? Co se jedlo? Co se obléka-
lo? Jaká byla hygiena?.....Kromì odpovìdí na tyto
otázky se dozvíte i o historii mìsta Prostìjova a pro-
to�e opìt zavítáme do dob dávno minulých, tak se
setkáme s vdovou po Vratislavu z Pern�tejna a s jejím
vnukem. O tématu bude poutavì vyprávìt  milovnice
starých èasù paní Eva Suchánková.  Vstupné: 40,- Kè

STØEDA 21. KVÌTNA
16.00 Klub pro amatérský film a video

ÈTVRTEK 22. KVÌTNA
16.30 Veøejná projekce 
Poøádá Klub pro amatérský film a video

KA�DÉ PONDÌLÍ
19.00 Nácvik - národopisný soubor

Mánes 
(vede M.Vyslou�ilová)

KA�DÝ PÁTEK
16.00 Nácvik - Taneèní skupina 

RUT
(vede E. �tefková)

ÈTVRTEK 1. KVÌTNA
17.00 Poutní m�e svatá 

v Krasicích 
u sv. Josefa - dìlníka 

ÈTVRTEK 1. KVÌTNA
Pout́ dìtí a mláde�e 
do Jednova 

PÁTEK 16. KVÌTNA
17.00 Poutní m�e sv. u sv. Jana 

Nepomuckého (Milosrdní) 

PÁTEK 30. KVÌTNA
17.00 Pøedávání maturitních vysvìdèení

studentùm CMG Prostìjov 
pøi m�i svaté 

Farnost Prostìjov - mimoøádné akce     

ARCIBISKUP JAN GRAUBNER
POSVÌTIL NOVÝ OLTÁØ

Zaplnìný kostel svatého Bartolomìje v
Prostìjovì - Vrahovicích se stal v nedì-
li 20. dubna dopoledne místem posvì-

cení nového oltáøe a ambonu. Slavnost-
ní obøad celebroval olomoucký arcibis-
kup, Mons. Jan Graubner.
"Srdeènì zdravím ka�dého z Vás a vítám
Vás k bohoslu�bì, která je dnes opravdu
mimoøádná. Vybudovali jste nový oltáø,
symbol Krista. Je to krásné dílo, ale mys-
lím si, �e by bylo málo, kdybyste jej vní-
mali jen jako posvìcený kámen. Je to
toti� kámen, na kterém mù�ete vystavìt
svou víru. Budete-li tedy k nìmu správnì
pøistupovat, budete i odcházet s velkým
u�itkem," uvedl pøi m�i arcibiskup
Graubner. 
"Chtìl bych podìkovat v�em, kteøí svým
finanèním obnosem na nový mramorový
oltáø a ambon pøispìli," doplnil v závìru
obøadu faráø z kostela sv. Bartolomìje
Petr Vaculík.  -jg-

PROSTÌJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA 2008
Tradièní soutì� poøádá Støední �kola
odìvní Prostìjov, s.r.o. dne 15. kvìt-
na 2008 od 9:15 hod. ve Spoleèen-
ském domì Prostìjov. Akce probìhne
za pøímé podpory Olomouckého
kraje, mìsta Prostìjova, Sdru�ení
soukromých �kol Èech, Moravy a
Slezska. Cílem akce je porovnat
odbornou a estetickou úroveò prací
mladých módních tvùrcù odìvních
�kol.
Na programu jsou kategorie jako Moø-
ský svìt, Rok 3000 nebo Svìt v odìvu.
V kulturním bloku vystoupí mimo jiné
i Taneèní �kola Hubený. Závìreèné
defilé vítìzných kolekcí je plánováno
na 14:30 odpoledne. Srdeènì zvou
organizátoøi. -jg-

ÈTVRTEK 15.KVÌTNA 9.15 Zlatá jehla

Spoleèenský dùm    Komenského 6, PV

ÈTVRTEK 15. 4.
14.00 SVAZ DÙCHODCÙ,

místní organizace Prostìjov

Slavnostní kavárnièka ke Dni matek 
- s krátkým hudebním programem
(pøedná�kový sál)

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV
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Jaroslava KRÁLOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Miroslav CHMELAŘ, 

Josef KOUDELKA, Marie ZELENÁ, Jiřina KOMÁRKOVÁ, Vojtěch BOSÁK, 

Zdeněk KLEMEŠ, Marie NAVRÁTILOVÁ, všichni z Prostějova, Marie FAJMANOVÁ 

z Prostějova, části Krasice, Zdeněk MALÍČEK, Josef SNÁŠEL, Ludmila KOČOVÁ, 

Marie JANÁČOVÁ, všichni z Prostějova, Ladislav BURGET z Prostějova, části Krasi-

ce, Marie POSPÍŠILOVÁ z Prostějova. 

Jiřina KRATOCHVÍLOVÁ, Oldřich KUNC, František JELÍNEK, Roger 

DRMOLA, Naděžda KREJČÍ, Květuše DRÁBKOVÁ, Květoslava KOPOVÁ, 

Jaroslav NOVOTNÝ, Naděžda GILLOVÁ, Jiří JANŮ, Mária SMOLÍKOVÁ, Růžena 

OBRUČNÍKOVÁ, ing. Zdeněk GILLAR, Jiřina ROUBÍČKOVÁ, Jarmila GOTTWAL-

DOVÁ, Zdeňka POSPÍŠILOVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Jaromír SKOPAL, všichni z Prostě-

jova. 

Hermina KUBÍČKOVÁ, Františka NEMEČKOVÁ, Božena HRUDOVÁ, 

Jarmila KOCOURKOVÁ, Karel MAREŠ, Jan VLACH, Bohuslav MACHA-

LA, František ŠABACKÝ, všichni z Prostějova, Eliška CHYTILOVÁ z Prostějova, části 

Vrahovice, Kristina ŠUPOVÁ, Jiřina MUŽÍKOVÁ, Jiří HRACHOVINA, Alois SMOL-

KA, všichni z Prostějova. 

Alžběta FOLBERGEROVÁ z Prostějova, František KARLÍČEK z Prostějo-

va, části Domamyslice, Jana SPIROVOVÁ,  Květoslava BAZAROVSKÁ, obě 

z Prostějova, Ludmila SPURNÁ z Prostějova, části Vrahovice, Jaroslav ŽAMPACH, 

Josef CETKOVSKÝ, oba z Prostějova, Miroslav JANČÍK z Prostějova, části Vrahovice, 

Růžena ŠOUSTALOVÁ, Ludmila ŠTEFKOVÁ, obě z Prostějova. 

Marie PRAŽANOVÁ z Prostějova. 

Josef TRAJER, Oldřiška PECLOVÁ, Marie OSVALDOVÁ, Josefa SCHLE-

SINGEROVÁ, všichni z Prostějova. 

Ludmila VYCHODILOVÁ z Prostějova. 

Aloisie PETRÁSKOVÁ, Květoslava TEMPLOVÁ, obě z Prostějova. 

Richard VYHLÍDAL z Prostějova. 

Blahopřejeme
V měsíci dubnu oslavili své životní jubileum: 

70 

75 

80 

85 

91 
92 
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94 
95 

Díky dnes už tradiční akci Noc s Ander-

senem dostali ti nejpilnější mladí čtenáři 

příležitost přenocovat v prostorách dětské-

ho oddělení Městské knihovny Prostějov 

na Vápenici.

„Tentokrát jsme vybrali skupinku dětí 

od jedenácti do čtrnácti let. Ještě před 

ulehnutím jsme měli domluvenou večer-

ní prohlídku radnice s výkladem. Děti 

provedla krásnými prostorami vedoucí 

informační služby Soňa Provazová a do-

provodil je i místostarosta Pavel Drmola,“ 

uvedla knihovnice Jarmila Šmucrová s tím, 

že děti ocenily jak komentovanou prohlíd-

ku historických částí radnice, tak večerní 

program v prostějovské knihovně.

Noc s Andersenem:  spacák a vášeň pro 
četbu podmínkou 

Prostory dětského oddělení městské knihovny se proměnily v ložnici pro 

pilné mladé čtenáře. 

Při večerní prohlídce radnice doprovázel účastníky tradiční Noci s An-

dersenem i místostarosta Pavel Drmola. 

Noví občánci města Prostějova 
Dne 3. dubna 2008 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni 

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

Prostějova: 

 Filip Krebs, Filip Nadymáček, Štefan Michael Bandy, Elen Richterová, Šimon 

Župka, Marek Čermák, Matyáš Kulička, Natálie Šuranská, Veronika Řezníčková, 

Dan Dubravec, Natálie Baciaková, Pavla Vymlátilová, Roman Koláček, Patricie 

Valášková, Lukáš Kalvoda, Michaela Nenalová, Tereza Všetičková, Jakub Stach, Jan 

Hrabčík, Andrea Uličná, Petr Uličný, Daniel Zamazal, Matěj Kobza, Jana Vítková, 

Veronika Vítková, Aneta Hronková, Sofi e Kotupasová, Kristýna Kadlecová, Tereza 

Pokorná, Robert Klapáč.

Dodatek: Dne 31. ledna 2008 byla v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně 

uvítána do života a zapsána do pamětní knihy města Prostějova Ema La-

komá. 

Půjčování DVD v knihovně Půjčování DVD v knihovně 
Od března letošního roku si můžete v hudebním oddělení Městské knihovny 

Prostějov půjčovat kromě CD s hudbou a mluveným slovem (knihy načtené 

na CD) také fi lmy na DVD. Cena výpůjčky je 20 Kč na dobu jednoho týdne. 

V současné době je v nabídce více než 100 fi lmů - pohádky a fi lmy pro děti, 

starší české fi lmy, něco ze současné světové produkce, ale také např. Diva-

dlo Járy Cimrmana. Naším záměrem je nakupovat především kvalitní fi lmy 

a vytvořit tak „zlatý fond české a světové kinematografi e“. Podívejte se sami, 

úplný seznam DVD najdete na webových stránkách naší knihovny http://

knihovna.prostejov.cz.   (Q) 

V. Náměšťské cyklovéjezd a véšlap
Kdy: v sobotu 31. května 2008. Startovné:  60 Kč (v ceně výroční samolepka). 

Prezentace/odjezd: od 7 hodin. Příjezd:  do 15 hodin (slosování všech startovacích 

lístků).  Hlavní cena: jízdní kolo a dalších mnoho cen. Véjezd: 5, 10, 30, 60 km. 

Véšlap: 5, 10, 15, 20 km. Na startu obdržíte mapu a popis trasy. Předprodej startovních 

lístků v prodejně Cykloservis Husička, nám. T. G. Masaryka 250, Náměšť na Hané 

(od 1. května). Bližší informace: Jiří Husička, telefon 607 108 620, www.cyklohusic-

ka.blog.cz.
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SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV

Poznávací zájezd pro děti i rodiče 

PRAHA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ.
Prohlídka Prahy s průvodcem - okružní jízda, 

od Hradčan až po Václavské náměstí.

Kdy:   čtvrtek 8. května 2008 (státní svátek).
Odjezd:  v 6.30 hodin od hlavního nádraží v Prostějově - do-

prava autobusem. 
Návrat: mezi 22. a 23. hodinou.
S sebou:   jídlo a pití na celý den do batůžku, pohodlnou obuv, 

deštník nebo pláštěnku, kartičku pojištěnce. 
Cena:    430 Kč (zahrnuje dopravu a služby průvodce), čle-

nové turistického kroužku Sportcentra 330 Kč.
  Pedagogický dozor zajištěn. 
Informace:   Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, 

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz. 

Letní stanový tábor KLADKY - BĚLÁ
pro děti od 8 do 16 let.

Kdy:   26. 7. - 9. 8. 2008.
Kde:   táborová základna DDM Orion - Kladky - Bělá.
Doprava:  vlakem.
Strava:  celodenní.
Cena:   3 000 Kč.
Informace:   Mgr. T. Zajíčková, 
  582 332 297, 
  e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.

 NESTŮJ! POJĎ SE PŘIDAT 
- MÁŠ PRÁVO MÍT KAMARÁDY 

Motto letošní Bambiriády zve všechny, kdo mají dobré nápady, 
pracují s dětmi a pro děti, aby se připojili k Bambiriádě 2008, 

která se v Prostějově koná ve dnech 22. - 24. 5. 2008.
Přihlášky a informace: Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, 

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz.

FILM - DIVADLO - HUDBA 
- VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Tradiční tábor pro děti zaměřený na divadelní a fi lmovou 
tvorbu. Vedle toho nabízíme scénografi ckou dílnu, 

hudební dílnu a sportovní vyžití.
Tábor je určen dětem od 10 do 18 let.

Termín:  21. 7.- 4. 8. 2008.
Pořádá:  Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově   .
Místo konání:  Sobotín (15 km od Šumperka).
Cena:   3 900 Kč.
V ceně je plná penze (jídlo 5x denně + pitný režim).
Ubytování:  v chatkách s předsíní (4 - 5 lůžek). Majitelem areálu 

tábora je ZO OS KOVO Železárny Prostějov.
Zajišťujeme odborný zdravotnický a pedagogický dohled.
Hlavní vedoucí:   Mgr. Hana Lužná.
Programoví vedoucí:   Vítězslav Lužný a Jakub Hendrich.
Instruktoři volného času:  Vendula Zamykalová a Václav Lužný.
Zdravotnice:    Mgr. Eva Veselá.

Divadelní dílna

Umělecký vedoucí MgA. Aleš Procházka:
- herecká průprava
- fi lmové a divadelní hraní.

Filmová dílna

Umělecký vedoucí Bc. Jakub Vejmola:
- práce se střihovými programy, kamerou a audiovizuální technikou.

Výtvarná (scénografi cká) dílna

Umělecká vedoucí Magdalena Jansová:
- vytváření grafi ky k fi lmu 
- fotografi e
- tvorba kostýmů, dekorací a rekvizit.

Hudební dílna

Umělecký vedoucí Karel Štulo:
- komponování a výběr hudby k fi lmům
- hudební zpracování textů.

Sportovní a rekreační dílna

Umělecký vedoucí Ondřej Krátký:
- sportovní hry
- kurz „přežití“ v přírodě.

Taneční a pohybová dílna

Umělecká vedoucí Pavlína Novotná:
- základy rytmiky
- pohybové hry.

Téma letošního ročníku:

SCI-FI.

Fotografi e a fi lmy z předchozích ročníků najdete na stránkách Divadla 
Point, http://www.divadlo.cz/point. Bližší informace poskytneme 

na telefonním čísle 603 789 285.
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Tvořivá dílna

KERAMIKA: POHYBLIVÉ DEKORACE
Kdy: pondělí 5. května od 16 hodin.

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

Výroba keramických pohyblivých závěsů do bytu, na balkony, do altánků. Poplatek 

50 Kč/osoba. Pracovní oblečení s sebou.

Vernisáž výstavy fotografi í

BOTANICKÁ ZAHRADA VE ČTYŘECH ROČNÍCH OBDOBÍCH
Kdy: středa 7. května v 16.30 hodin.

Kde: Muzeum Prostějovska.

Součástí vernisáže je slavnostní křest publikace „Botanická zahrada v Prostějově“, 

kterou vydává Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris. Výstava potrvá 

do 15. června 2008.

Beseda

MERIDA FRIENDSHIP HIGHWAY 2007
Kdy: středa 14. května od 17 hodin.

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

O padesáti dnech cesty a tisíci kilometrech na kolech přes Indii, Nepál, Tibet 

a Čínu s hlavními účastníky cesty Davidem Koribským a Martinem Gremlicou. Jaké 

dobrodružství je čekalo na výpravě pod nejvyššími horami světa, kterou uskutečnili 

v opačném směru než všechny předchozí expedice? Povídání bude doplněno promí-

táním fotografi í. 

Tvořivá dílna

TISK A MALBA NA TEXTIL
Kdy: pátek 16. května od 16 hodin.

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

Vytváření ubrusů s přírodní tématikou - otiskování listů, květů a přírodnin na 

plátno.

Materiál dodáme. Cena: 50 Kč. Pracovní oblečení s sebou.

Exkurze

VYCHÁZKA LESY V OKOLÍ SEČE
Kdy: sobota 17. května.

Kde: sraz na autobusové zastávce Na Pohodlí v 8.20 hodin (odjezd autobusu z Pro-

stějova směr Buková, Protivanov v 7.45 hodin z autobusového nádraží, nástupiště 10).

Dozvíte se zajímavosti ze života lesa, ale především si pobyt v něm naplno prožijete. 

Zapojíte při něm všechny smysly a poznáte les z trochu jiné stránky. Provázet vás 

bude lesní pedagog Lesů města Prostějova Jaroslav Navrátil. Délka trasy cca 10 km. 

Možnost oběda v Seči U Zedníků. Návrat do 17 hodin, v případě nepříznivého počasí 

i dříve. Jízdné cca 50 Kč. 

Tvořivá dílna

KERAMIKA: POHYBLIVÉ DEKORACE - GLAZOVÁNÍ
Kdy: pondělí 19. května od 16 hodin.

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

Glazování keramických pohyblivých závěsů do bytu, na balkony, do altánků. Popla-

tek 50 Kč/osoba. Pracovní oblečení s sebou.

Akce pro děti

ZNÁŠ SVOJE ZVÍŘÁTKO?
Kdy: v pátek 30. května od 16 hodin.

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

 Jak znáte své zvířecí kamarády? Přijďte se s nimi ukázat a třeba se i poradit s od-

borníky! 

Malá výstava vašich domácích mazlíčků spojená s poradnou. Tradiční setkání pejs-

ků, koček, křečků, morčat, želviček, andulek a dalších zvířecích společníků. „Zvířecí 

stezka“ znalostí a dovedností pro jejich pány. Odměny pro všechny účastníky. 

Určeno pro děti a mládež, jejich rodiče vítáni.

Exkurze

VYCHÁZKA PŘÍRODNÍM PARKEM KLADECKO
Kdy: sobota 31. května.

Kde: odjezd vlakem v 8.04 hodin z hlavního nádraží v Prostějově do zastávky 

Šubířov.

Vycházka pod vedením odborníků (RNDr. Hynek Skořepa, ing. Václav Kopečný, 

Bc. Martin Kincl) do zajímavých lokalit přírodního parku Kladecko. Navštívíme lo-

kalitu Mokřad v Bělé, která byla vykoupena Českým svazem ochránců přírody v roce 

2006, chráněná území U Nádrže, Rudka, Skalky, Průchodnice a Taramka, v případě 

dobrého počasí i Zkamenělý zámek u Vojtěchova.

Doprava zpět do Prostějova zajištěna autobusem, návrat do 18 hodin. Nutno se pře-

dem přihlásit na telefonním čísle 739 669 558 nebo 603 298 039, případně na našem 

e-mailu iris@iris.cz do 28. května. 

Akce fi nančně podpořily Město Prostějov,

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR v rámci projektu „Přírodě OK!“ 

a ministerstvo životního prostředí v rámci společného programu SSEV 

Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy.

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

Třetí setkání příznivců Toulek pří-

rodou je před námi. Návštěva lokality 

nebude fyzicky příliš náročná, ale bude 

vás stát hodně duševních sil. Hlavně se 

nesplést! 

Na oné lokalitě je 

něco, co je uvede-

no na většině map 

někde jinde. Nevím, proč tomu tak 

je, asi to někdo spletl a ostatní se po 

něm opičí. Je to ještě o kousek dál než 

minulý cíl, ale ne o moc. Tentokrát vám 

napovím, že je to vidět z dálni-

ce, zatímco to špatně uvedené 

nikoli. Ona lokalita se vyznačuje jed-

nou geografi ckou zvláštností, ale to už 

neprozradím.  

Sekáme se tedy v oné lokalitě 17. 

a fotoaparáty. Něco k jídlu a pití se bude 

určitě taky hodit. 

Ještě naposledy připomínám - ne-

spleťte si lokality! Název tajemné loka-

lity je ŠTÁTULA.

 Na setkání se těší Josef Klimeš

Netradiční toulky přírodou

Název tajemné lokality 

je Štátula. 

Pokud jste si  ještě nevybrali z na-

bídky táborů pro letošní rok, můžete 

vaše  děti  přihlásit  do  letního  dětské-

ho  tábora  v  Sobotíně,  který vlastní 

Základní organizace OS KOVO Žele-

zárny Prostějov.

V malebné přírodě Nízkého Jeseníku, v 

blízkosti lázeňského města Velké Losiny s  

termálním koupalištěm,  v  lokalitě s množ-

stvím  turistických  i  cyklistických stezek 

vedoucích  například na horské sedlo Skří-

tek, Granátovou horu nebo do historicky 

cenného dřevěného kostela v Maršíkově  a  

na  vrch  Praděd,  pořádá  organizace  každo-

ročně ozdravný pobyt dětí.

Malí  táborníci  jsou  ubytováni  v  dře-

věných  srubech, využívají  společenskou 

místnost,  různá  sportoviště, jídelnu, 

umývárny  s  teplou vodou  a  malý  krytý 

bazén. Provoz   tábora  je  zajištěn  kva-

lifi kovaným  pedagogickým  dozorem  

a provozním personálem,  včetně správce 

a zaměstnanců kuchyně.

Termín 14denního turnusu: 28. 6. 

– 12. 7. 2008. Cena pobytu: 3 300 Kč. 

Bližší informace vám podají pracovníci 

sekretariátu odborové organizace, telefon 

582 312 306, e-mail: kovopv@volny.cz.

Ozdravný pobyt pro malé táborníky 
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Pro prostějovskou veřejnost  organizu-

je Ekocentrum Iris pravidelně nejrůzněj-

ší osvětové akce, například Den Země, 

Den životního prostředí, Den stromů 

nebo Ukliďme si svět (na Hloučele). Malí 

chovatelé domácích mazlíčků se rádi 

setkávají na akci „Znáš svoje zvířátko?“. 

Žáci prostějovských škol se každoročně 

účastní regionálního kola přírodovědné 

soutěže Zelená stezka - Zlatý list.

Zdobím, zdobíš, zdobíme

Zájemci, kteří chtějí vyzdobit svůj 

domov něčím originálním, nejlépe vy-

robeným z přírodních materiálů, mohou 

navštívit tvořivou dílnu. Její součástí je 

každých 14 dnů keramika. Zájemci si 

mohou vyzkoušet také batikování, vý-

robu bambulek, adventních věnců a před 

Velikonocemi zdobení vajíček a pletení 

pomlázek.

Nedílnou součástí aktivit pro veřejnost 

jsou výtvarné soutěže, fotosoutěže a vý-

stavy -  například Zvíře v nouzi, Hmyz 

kolem nás, Za kováři do kovárny apod. 

V ekocentru je i ekoporadna

Stále více lidí také využívá ekoporadnu. 

Telefonicky, e-mailem nebo osobně je 

možno obrátit se na ekocentrum, pokud 

si například nejste jisti, jak správně třídit 

odpad nebo se chcete více dozvědět o BIO 

výrobcích, případně vás zajímá, jak doma 

ušetřit za energii a současně být šetrný 

k životnímu prostředí. V ekocentru vám 

také poradí, co dělat, pokud naleznete 

zraněného živočicha nebo na podzim či 

v zimě malého ježka.

A co se  připravuje v nejbližších týdnech? 

Můžete se těšit na exkurzi na Dlouhé Strá-

ně a  lépe poznat přírodní park Kladecko. 

Ekocentrum vás zve i na výstavu Botanická 

zahrada ve čtyřech ročních obdobích. 

V letošním roce bude také vydán Průvodce 

naučnou stezkou Hloučela.

Město přispívá na ekologickou 
výchovu a osvětu ročně 

půl milionem korun

„Město Prostějov se na ekologické 

výchově a osvětě Ekocentra Iris podílí 

finančním příspěvkem ve výši 480 tisíc 

korun, díky čemuž může organizace 

nejen nabízet pravidelné činnosti, ale 

nabídku i rozšiřovat. Tyto aktivity 

vlastně realizuje město Prostějov pro-

střednictvím Ekocentra Iris v rámci 

environmentální výchovy pro školy 

a občany,“ konstatoval místostarosta 

a politik Zdravého města Prostějova 

Vlastimil Uchytil.

Eva Zatloukalová, Martina Cetkovská

Město Prostějov finančně podporuje Ekocentrum Iris 
v ekologické výchově a osvětě Prostějovanů – II. část 

Český svaz ochránců přírody, Ekocentrum Iris 
vyhlašuje fotografickou soutěž na téma

PŘÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ.
Věkové kategorie a formát fotografi í:

   A - do 15 let včetně - minimální formát 9 x 13 cm.

   B - 16 - 26 let - minimální formát 13 x 18 cm.

   C - nad 26 let - minimální formát 13 x 18 cm.

Uzávěrka soutěže: 6. června  2008.

Fotografi e černobílé i barevné označené jménem autora, kategorií, názvem, 

kontaktní adresou, popř. telefonním číslem zasílejte do 6. června 2008 na adresu 

Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov, 796 01. Na tutéž adresu je můžete 

přinést osobně po předchozí domluvě na telefonním čísle 582 338 278 nebo 

603 298 039.

Fotografi e vyhodnotí odborná porota. Nejlepší díla budou vystavena v Kovár-

ně Ekocentra Iris. Vítězové budou vyrozuměni poštou a zveřejněni v prostějov-

ském tisku a na webových stránkách www.iris.cz.

Vyhlášení vítězů proběhne při slavnostním zahájení výstavy v pátek 20. června 

v 17 hodin v Kovárně Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov. 

Autoři vítězných snímků budou odměněni věcnými cenami. 

Fotografi e vracíme zpět na vyžádání.  

 Změna provozní doby

V MC Sídliště Svobody jsou zrušena 

od května tvořivá odpoledne.

V pátek 9. května v MC Sídliště 

Svobody - sanitární den (pro veřejnost 

zavřeno).

 

Kuličkiáda u Hloučely

V  úterý 27. května od 9 hodin oslavíme 

Den dětí. Sraz u mostu ke Sportcentru 

- ulice Pod Kosířem. Obě pracoviště mateř-

ského centra jsou v tento den uzavřeny.

 

Mimi klub 

Každou středu v MC Dvořákova od 13 

do 15 hodin. Setkání maminek s dětmi do 

1 roku 

- není 

nutné se předem zapisovat. Od 13.15 do 

13.45 hodin zpívánky a hopsánky s mi-

minky. 

Ve středu 7. května od 14 hodin 

laktační poradna (pro těhotné a kojící 

maminky).

 

Klub dvojčat a vícerčat

Ve čtvrtek 15. května od 16 do 17.30 

hodin v MC Dvořákova. Klub je otevřený 

pro všechny stávající a nastávající rodiče 

dvojčat a vícerčat.

 

Kurz Respektovat 
a být respektován 

Ve dnech 17. 5. a 13. 5. - pro přihlá-

šené.

 

Připravujeme

Červen - dopoledne na dopravním 

hřišti - úterý 17. 6.

Červenec - Pohádkový týden s Cipís-

kem - dopoledne pro rodiče s dětmi. (Na 

tento týden je nutné předem se přihlásit 

na pracovišti MC.) 

 Běžný provoz včetně kroužků na obou 

pracovištích. 

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

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

Akce s výtvarným oborem ZUŠ
 

Mánesovy Čechy

Čtvrtek 8. května, zahájení v 9 hodin u schodiště do Mánesovy galerie v Čechách 

p. Kosířem. Program: studijní kresba Mánesových námětů, návštěva Mánesovy síně 

- vstupné 20 Kč. S sebou: kreslicí potřeby, výkresy a pevné složky A 3, pastelky, vodové 

barvy, štětce, podložka na sezení. Ukončení akce  v 17 hod. spojené s výstavou prací. 

Akce je určena pro zájemce o kreslení od 8 let.  Informace a přihlášky: Z. Davidová, 

výtvarný obor ZUŠ, Újezd 23, tel. 582 351 752. Kapacita omezena, rezervace nutná. 

Keramické modelování

Sobota 17. května, zahájení v 9 hodin, prostory VO ZUŠ , Újezd 23. Program: 

výroba užitné keramiky. Akce je určena pro děti od 10 do 18 let. S sebou pracovní 

oblečení. Vstupné 50 Kč.  Informace a přihlášky: M. Gruberová, výtvarný obor 

ZUŠ, Újezd 23, tel. 582 351 752. Kapacita je omezena, rezervace je nutná. 

Textilní techniky, výroba šperků

Sobota 24. 5., textilní techniky od 9 do 12 hodin, výroba šperků od 13 do 16 

hodin.   Program : Výroba smaltovaných šperků a základy textilních technik. Akce 

je určena pro děti od 10 do 18 let. S sebou: hedvábí, plátno, ostatní materiál je za-

jištěn. Vstupné 50 Kč. Informace a přihlášky: H. Palacká, výtvarný obor 

ZUŠ, Újezd 23,  tel. 582 351 752. Kapacita omezena, rezervace nutná.                             30. dubna 200830. dubna 2008 2929



Přednáška Astronomie 
původních obyvatel Ameriky

Ve čtvrtek 15. května v 18 hodin. 

O  slunečním a  měsíčném kultu, pozorování 

Venuše a astronomických stavbách Mayů 

a Inků. Překvapení navíc.  Vstupné 10 Kč.

Astronomický týden

Od pondělí 12. do neděle 18. května. 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena:

- Od pondělí do pátku vždy od 10.30 do 

16.30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum 

pořadů, včetně pohádek pro děti.

- Každé odpoledne v 15.00 hodin po-

zorování Slunce. Nutnou podmínkou pro 

konání pozorování je bezmračná obloha.

- Každý večer (neplatí 15. 5.  - večerní 

přednáška) ve 21.30 hodin na pozorování 

hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou 

podmínkou pro konání pozorování je bez-

mračná obloha.

- V pátek 16. května a v sobotu 17. 

května od 21.30 hodin na pozorovatelské 

praktikum pro členy klubu GEMINI. 

Nutnou podmínkou pro konání praktika 

je bezmračná obloha.

- V  neděli 18. května od 14.00 hodin 

pozorování Slunce.

Astronomická pozorování

- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají 

každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém 

Astronomickém týdnu od 15 do 16 hodin. 

V úterý 20. května  v 17.56 hodin přechází 

Slunce ze znamení Býka do znamení Blí-

ženců.

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁ-

NÍ HVĚZDNÉ OBLOHY dalekohledy se 

konají každé pracovní pondělí a čtvrtek 

(neplatí ve čtvrtek 15. května  - večerní 

přednáška) od 21.30 do 22.30 hodin. 

Nepřehlédněte: na oba druhy pozoro-

vání mají poslední návštěvníci vstup 30 

minut před koncem otevírací doby. Vstup-

né 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé 

osoby a dvě děti 20 Kč.

XVI. ročník klubu 
Hvězdárníček

Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se 

každou středu v 16.30 hodin. Obsahem 

květnových setkání bude seznámení s letní 

hvězdnou oblohou. Za bezmračné oblohy 

doplněno pozorováním Slunce. Pololetní 

klubový poplatek  50 Kč.

XXXVII. ročník klubu Gemini 
 

Členem  klubu GEMINI se může kdyko-

liv stát kdokoliv ve věku 11 - 20 

let, koho láká poznání základů 

astronomie, osvojení práce s dalekohle-

dem a počítačových programů z astro-

nomie. Termíny setkání členů klubu: 22. 

a 29. května v 16.30 hodin teoretické lekce 

v přednáškovém sále, 15. května v 18.00 

hodin přednáška, 16. a 17. května ve 21.30 

hodin pozorovatelské praktikum. 

Jednorázový poplatek na školní rok 

činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději 

při první návštěvě klubu.

Výlet do hvězdárny 
a planetária Mikuláše 

Koperníka v Brně

V sobotu 17.  května odpoledne. Pro-

hlídka dalekohledů, za jasného počasí 

pozorování Slunce. V planetáriu bližší 

seznámení s jeho možnostmi a pohádka. 

Doprava vlakem a tramvají. Předpoklá-

dané náklady na jízdné a vstupné cca 

130 Kč/dítě.

Princezna Labuť 
 

Od pondělí 12. do pátku 16. května  

v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin. Dále kaž-

dou květnovou středu v 15.30 hodin. Tři 

princezny jsou zakleté v labutě. Podaří se 

je statečnému střelci zachránit? Postavy 

této báje jsou na letní obloze. Vstupné 

10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé 

osoby a dvě děti 20 Kč.

Nedělní soutěž pro děti

Soutěž z cyklu soutěží Hvězdné nebe 

celý rok - Labuť, Lyra, Orel.  V neděli 

18. května ve 14.00 hodin pro děti ve 

věku 5 - 11 let, které budou odpovídat 

na deset jednoduchých otázek. Soutě-

ži  bude předcházet povídání o letních 

souhvězdích, jejichž jasné hvězdy tvoří 

letní trojúhelník, a prohlídka hvězdných 

globusů. Pro vítěze je připravena odmě-

na, pro všechny pohádky. Vstupné 10 Kč. 

Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby 

a dvě děti 20 Kč.

Lidová hvězdárna 
na Bambiriádě

Ve čtvrtek 22. května na velodromu 

v Prostějově. Lidová hvězdárna nabídne 

mimo jiné  soutěž pro děti.

Výstavy 

HVĚZDNÝ VESMÍR, Z DĚJIN PRO-

STĚJOVSKÉ ASTRONOMIE. Výstavy 

jsou přístupné na začátku  astronomic-

kých pozorování (v  tom případě jsou 

jejich součástí) a po domluvě i kdykoliv 

jindy. V takovém případě je vstupné 

10 Kč.

Lidová hvězdárna Prostějov
Akce na květen 

Informace Školství 
a sociální oblast Volný čas KulturaAktuálně

V Prostějově odstartovalo ve čtvrtek 

10. dubna odpoledne Mezinárodní mi-

strovství Moravy v orientačním běhu. 

Kromě úvodní prostějovské etapy závo-

dili běžci v dalších dnech ještě v Brodku 

u Přerova, ve Ptení a na Bouzově. 

„Jsem rád, že takto prestižní akce 

proběhla i v našem městě. Pro mě, jako 

bývalého aktivního orienťáka, je to navíc 

i srdeční záležitost,“ zhodnotil sportovní 

událost místostarosta Prostějova Vlasti-

mil Uchytil. 

Mezinárodní mistrovství Moravy Mezinárodní mistrovství Moravy 
odstartovalo v Prostějověodstartovalo v Prostějově

Na Mezinárodním mistrovství Mo-

ravy v orientačním běhu nemohl 

jako bývalý „orienťák“ chybět ani 

místostarosta Vlastimil Uchytil.  

 Foto: archiv

Základní škola Jana Železného Prostějov,
Sídliště Svobody 24/29, tel: 582 302 411, 603 526 919,

fax: 582 302 446, e-mail: zssvo@pvskoly.cz.

Nábor do sportovních atletických tříd 
Nabízíme studium ve sportovních třídách zaměřených na atletiku s 30letou 

tradicí v základní škole, která je nyní podporovaná trojnásobným olympijským 

vítězem a držitelem světového rekordu v hodu oštěpem Janem ŽELEZNÝM a nese 

jeho jméno a která má výborné studijní a sportovní výsledky. Škola je zařazená 

do projektu MŠMT a Českého atletického svazu - Intenzifi kace činnosti Sportov-

ních tříd se zaměřením na atletiku. Sportovní třídy jsou základním článkem péče 

o sportovně talentovanou mládež v Prostějově a mají úzkou návaznost na Sportov-

ní centrum mládeže Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov.  

Ve školním roce 2008/2009 otevíráme sportovně atletickou třídu v 6. ročníku.

Výběrové závody dětí 5. tříd proběhnou:

- ve čtvrtek 15. 5. nebo 29. 5., vždy od 14.30 hodin na školním stadionu ZŠ Jana 

Železného, Sídliště Svobody Prostějov.

Současně zveme žáky 6. tříd, zájemce o atletiku, kteří mají možnost nastoupit do 

7. ročníku sportovní třídy.

Našim žákům nabízíme : 

- Rozšířenou výuku tělesné výchovy (5 hodin týdně).

- Atletické tréninky vedené kvalifi kovanými trenéry 1. třídy AC Prostějov.

- Dvakrát ročně sportovní soustředění.

- Dvě tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty.

- Zapojení do mistrovských atletických soutěží za Atletický klub Prostějov.

- Kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního růstu.

- Možnost pokračování ve studiu na sportovních gymnáziích, nyní i v Prostějově!

-  Možnost zařazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje 

v Prostějově.

 Kontaktujte nás, poskytneme vám bližší informace: 

ZŠ Sídliště Svobody: 582 302 411, zssvo@pvskoly.cz

 www.svobody.webolomoucko.cz 

Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka, 604 821 175, 

 D.Ovecka@seznam.cz

AC Prostějov: atletika. pv@volny.cz, 

 www.atletikaprostejov.ic.cz

Sport
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Komise pro mlá-

dež a tělovýchovu, 

často nazývaná též 

sportovní komise, 

je poradním orgá-

nem Rady města 

Prostějova.  O po-

drobnější rozhovor týkající se činnosti 

této komise jsme požádali jejího před-

sedu, radního, tělocvikáře a zástupce 

ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera Mgr. 

Michala Müllera.

Pane předsedo, co přesně 
znamená, že komise je 
„poradním orgánem“ 

rady města? 

To znamená, že její návrhy mají pro 

radu města pouze doporučující význam. 

Týká se to například problematiky pod-

nětů sportovního rázu, které dostáváme 

jak od občanů, tak od sportovních klubů, 

nebo i žádostí o veřejné fi nanční podpo-

ry v oblasti sportu. Tyto věci se snažíme 

řešit tak, abychom radě města co nejvíce 

usnadnili její následné rozhodování. 

Nedávno jsme například na základě 

podnětu atletického klubu hledali mož-

nost rozšíření zázemí pro jeho činnost. 

Výsledkem všech jednání byl nákup 

doskočiště pro skok vysoký do areálu 

hřiště Reálného gymnázia a základní 

školy města Prostějova. Navíc pozitivní 

je, že toto doskočiště nebude sloužit pou-

ze atletickému klubu, ale i studentům 

gymnázia a všem školám, které využívají 

sportovní areál při reálném gymnáziu. 

Nebo nás kontaktoval předseda Okres-

ního fotbalového svazu Ing. Vladimír 

Trunda, který přišel s novou koncepcí 

mládežnické kopané v Prostějově. Jeho 

projekt vybudování Střediska talentované 

mládeže v kopané následně získal pod-

poru i v radě města, je však podmíněn 

získáním dotace například z Regionální-

ho operačního programu. Městský úřad 

tak nyní příslušnou žádost připravuje 

a v okamžiku, kdy bude vypsána vhodná 

výzva, mohla by být žádost podána. Je to 

ale ještě běh na dlouhou trať.

V komisi však diskutujeme z hlediska 

sportovního vyžití i o jiných záležitostech 

jako například o Městském sportovním 

a oddechovém centru - aquaparku Kou-

pelky, o cyklostezkách nebo s předsedou 

dozorčí rady Občanského sdružení HK 

Jestřábi Prostějov Mgr. Jiřím Pospíšilem 

o budoucnosti hokeje v Prostějově. Té-

mat je zkrátka hodně.

Pojďme se teď podívat 
na sporty v Prostějově 

obecně. Dá se říct, které 
jsou preferované a proč?

Mezi - dejme tomu – ty preferovanější 

sporty patří v našem městě hokej, box, 

basketbal a volejbal. Jednak se obvykle 

těší velmi slušné návštěvnosti, jednak 

zde tyto sporty mají dlouhou tradici, 

ale hlavně mají širokou mládežnickou 

základnu. Navíc prezentují město i na 

celorepublikové, případně evropské 

úrovni. V této souvislosti nemůžeme 

opomenout tenis, který se pyšní jak 

individuálními úspěchy, tak posledním 

týmovým titulem v kategorii seniorů 

a v některých mládežnických kategori-

ích. Měřeno ale objemem veřejné fi nanč-

ní podpory, která jde každoročně do 

oblasti sportu, přispívá město na činnost 

více sportovním oddílům  než je zmi-

ňovaný hokej, box, basketbal a volejbal. 

Výraznější podporu mají i tělovýchovné 

jednoty, které jsou počtem členů největší, 

jako TJ OP a TJ Pozemstav, a nesmíme 

zapomenout ani na sokolské jednoty, 

kterých máme v Prostějově více. Na 

druhou stranu dobře víme, že kluby mají 

mnohem větší fi nanční požadavky, než 

jim můžeme splnit.

Na závěr otázka - sportujete 
a jaký je vůbec váš osobní 

vztah ke sportu?

K výkonnostnímu sportu, který jsem 

dříve provozoval, mě přivedli rodiče. 

Maminka chytala v první lize házené 

žen za Zoru Olomouc, otec hrával há-

zenou za Kostelec a pak i druhou ligu za 

Prostějov; byl výborným volejbalistou, 

basketbalistou a atletem. A právě tyto tři 

sporty jsem si zvolil jako žák a student 

i já. Velkým přínosem pro můj sportovní 

rozvoj bylo absolvování sportovní třídy 

se zaměřením na atletiku v základní ško-

le Sídliště Svobody – dnes ZŠ Jana Želez-

ného. Za svůj největší dosažený úspěch 

pak považuji účinkování ve druhé nej-

vyšší soutěži v basketbale, kdy jsem hrál 

během studií na přírodovědecké fakultě 

za Univerzitu Palackého Olomouc. 

Přiznám se však, že v dnešní době už 

sportuji spíše rekreačně, sezónně. V tom-

to období je to třeba cyklistika, kolečko-

vé brusle, v zimě lyžování, v létě plavání. 

I když, jako tělocvikář se musím udržo-

vat v kondici, aby mě studenti brali….

 Děkuji za rozhovor 

 - jg-

Rozhovor s předsedou sportovní komise
Michalem MülleremMichalem Müllerem

Pětice žákovských hokejových týmů 

pátých tříd z Prostějova, Kopřivnice, 

Jihlavy, Hodonína a Krnova se sjela 

v sobotu 5. dubna do prostějovské HŽP 

Arény. Mladí hokejisté změřili své síly 

v turnaji O POHÁR JIŘÍHO POSPÍŠI-

LA, člena rady města a předsedy občan-

ského sdružení HK Jestřábi. 

„Měl jsem z akce velmi dobrý pocit. 

Poděkování patří rodičům mladých 

hokejistů, jejichž zásluhou proběhl 

celý turnaj po organizační stránce 

naprosto bezchybně. Třešinkou na 

dortu bylo pak první místo našich 

mladých prostějovských Jestřábů,“ 

pochválil hokejový turnaj Jiří Pospíšil.

Konečné pořadí soutěže 

1. místo Prostějov

2. místo Hodonín

3. místo Kopřivnice

4. místo Jihlava

5. místo Krnov.

 

Mladí prostějovští Jestřábi pó-

zovali pro fotografy se zlatými 

medailemi a pohárem pro vítěze. Do 

svého středu při tom vzali i radní-

ho a předsedu občanského sdružení 

HK Jestřábi Jiřího Pospíšila (horní 

řada, první zleva).  Foto: archiv 

Hokejový pohár radního Jiřího Pospíšila 
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Město Prostějov – město sportu. Tuto 

vizi se v posledních letech snaží propagovat 

představitelé radnice, a nutno podotknout, 

že se jim to daří. Na prostějovských spor-

tovních kolbištích je, i díky nemalým pří-

spěvkům z městské pokladny, pořádně živo. 

Město podporuje nejen prioritní sporty 

jako basketbal, lední hokej, box či volejbal, 

ale více či méně i drtivou většinu všech 

zbývajících sportovních oddílů v Prostějově. 

Ve spojení s managementem jednotlivých 

klubů, schopným sehnat další fi nanční 

prostředky a sestavit kvalitní kádr, je tak 

prostějovským sportovním příznivcům 

nabízeno v současnosti bohaté sportovní 

menu příhodné chuti i zábavy.

Nejlépe jsou na tom momentálně boxeři, 

basketbalisté a volejbalistky. Reprezentanti 

inkriminovaných sportů totiž právě v těchto 

dnech bojují přímo o ligové medaile! Zatímco 

hráčky VK Prostějov již ve svém snažení fi ni-

šují a po překvapivém vyřazení v semifi nále 

play off  extraligy od Olomouce jejich série o 

bronzové medaile spěje ke svému konci, bas-

ketbalisté a boxeři svoji nadstavbu, která je má 

vynést na piedestal vítězů, počátkem května 

teprve začínají. Oba výběry shodou okolností 

pokukují minimálně po stříbrném stupínku. 

Špatně bohužel skončili hokejisté. Prostějovští 

Jestřábi nedokázali zpackanou sezonu napravit 

ani v samém závěru a s hodně nevydařeným 

renomé bohužel sestoupili… V příštím roční-

ku si tak zahrají jen druhou ligu, tedy třetí nej-

vyšší soutěž. V plném proudu jsou i házenkář-

ské soutěže, Prostějov bojuje v klidném středu 

tabulky první ligy bez možnosti postoupit do 

nejvyšší soutěže, ale i bez nějakých záchranář-

ských strastí. Po celém regionu se pak víkend 

co víkend konají fotbalová klání, prostějovský 

1.SK však v letošní sezoně reprezentují pouze 

mládežnické výběry. Naopak seniorský tým 

po dlouhé době sestavil nohejbalový oddíl 

Sokol I Prostějov, který se objevil v krajském 

přeboru. Už tradičně pak budou na mistrov-

ské tituly útočit jeho mladí hráči. Velký úkol 

čeká brzy na tenisty TK AGROFERT, jejichž 

smíšené týmy, včetně toho seniorského, budou 

z větší části usilovat o obhajobu mistrovských 

pohárů. S těmi nejvyššími ambicemi rozjeli 

sezonu i raft aři William&Delvin, které už 

v polovině května čeká mistrovství Evropy 

v Rakousku. O příčky nejvyšší začínají na 

tuzemských silnicích usilovat také jezdci SKC 

Prostějov a přilehlého centra mládeže. Prestiž-

ní událost je na měsíc květen připravena pro 

příznivce stále více se rozmáhajícího se korfb a-

lu. V prostějovské hale ZŠ a RG ve Studentské 

ulici se uskuteční fi nálový den české extraligy, 

a to jak v dorostenecké, tak i seniorské katego-

rii (více na jiném místě této strany).

O všech událostech a výkonech prostějov-

ských sportovců vás budeme na stránkách no-

vých Radničních listů průběžně informovat.                   

                                                           –pk-

Prostějovský sport v plné parádě

Řadu úspěchů už má za sebou Aerobic 

Club Pavlíny Radičové, který se připravuje 

ve fi tness centru REMI SPORT na Česko-

bratrské ulici a je podporován i městem 

Prostějov. Dalších skvělých úspěchů do-

sáhly cvičenky jak v pohárové soutěži, tak 

i na mistrovství České republiky, což je 

vrcholný závod Českého svazu aerobiku.

Prvním závodem letošní sezony byla 

pohárová soutěž ve sportovním aerobiku a 

fi tness týmech v Brně, která byla generálkou 

na mistrovství České republiky ve spor-

tovním aerobiku a FISAF fi tness týmech. 

Svěřenky Pavlíny Radičové se zúčastnily 

kategorie Fitness Step, ve kterých obsadily 

přední pozice. Žákovský tým 8 až 10 let ve 

složení Veronika Kočařová, Tereza Soldá-

nová, Lucie Ryšťáková, Sandra Nakládalová, 

Ivana Střelcová, Adéla Baráková a Markéta 

Lisická skončil druhý, kadetky (11-13 roků) 

v sestavě Tereza Fialová, Veronika Hanáko-

vá, Lucie Svozilová, Nikola Kočařová, Adéla 

Bednářová, Kateřina Vítová, Tereza Páclová, 

Hana Hornischerová, Nikola Došlíková, 

Barbora Hubáčková se umístily na šestém 

místě a juniorky (14-16 let) v obsazení Eva 

Gartnerová, Michaela Křepelková, Monika 

Křupková, Žaneta Sekaninová, Barbora Vol-

fová, Klára Procházková, Lucie Cetkovská a 

Tereza Králová byly sedmé, o jedno místo 

za hranicí fi nálové šestky. Ve sportovním 

aerobiku trojic skončily kadetky Kateřina 

Slouková, Michaela Ježková a Pavlína Nehe-

rová taktéž sedmé. 

Na zmíněný národní šampionát se musela 

děvčata prokousat ze semifi nálového kola v 

Havlíčkově Brodu, což se povedlo opět těm 

nejmenším (8 až 10 let) a kadetkám (11-13). 

Juniorky zůstaly za branami a tým sportov-

ního aerobiku se kvůli nemoci jedné ze svých 

členek zúčastnit nemohl. Dějištěm mistrov-

ství České republiky ve sportovním aerobiku 

a FISAF fi tness týmech byla ve dnech 12. a 

13. dubna 2008 sportovní hala AC Sparta 

Praha na Letné. Oba výběry Aerobic Clubu 

Pavlíny Radičové ve stejných, výše uvede-

ných sestavách obhájily své pozice ze semi-

fi nále a zpět na Hanou si přivezly stříbrné 

medaile za druhé místo i fi nálové umístění 

za šestou příčku. „Myslím, že na všech třech 

akcích holky uspěly. Naše výsledky jsou o to 

cennější, že na mistrovství republiky jsme 

byli spolu s Havlíčkovým brodem jediným 

zástupcem Moravy,“ uvedla Pavlína Radi-

čová, jednatřicetiletá trenérka, která je sama 

dvojnásobnou akademickou mistryní České 

republiky z let 2003 a 2004 a medaile sbírala i 

na dalších soutěží včetně maratónských klá-

ní Aerobic Master Class. Nyní svoji činnost 

věnuje hlavně výchově dětí jako lektorka a 

šéfk a oddílu, který stále přijímá nové a nové 

členky, ale i členy!                                          -pk-

Úspěchy Aerobic Clubu Pavlíny Radičové

Stříbrné družstvo Aerobic Clubu Pavlíny Radičové z mistrovství 

republiky kategorie Fitness Step.

Finále extraligy v korfbalu v Prostějově 
V sobotu 17. května se v Prostějově 

uskuteční fi nálový den play-off  českého 

extraligového korfb alu. Půjde o čtyři 

utkání:

- o 3. místo dorostenecké extraligy,

- o fi nále dorostenecké extraligy, 

- o 3. místo seniorské extraligy,

- a o fi nále seniorské extraligy.

Zápasy se uskuteční ve sportovní 

hale RG a ZŠ na Studentské ulici. Po-

slední zápas, tj. seniorské fi nále, bude 

přenášet Česká televize. Pro tyto účely 

a dokonalý zážitek diváků v hale i u 

televizní obrazovky bude nainstalována 

speciální hrací plocha. Nenechte si ujít 

zajímavý sportovní zážitek a přijďte 

fandit korfb alu!

  Jan Mynařík, předseda 

korfb alového klubu SK RG Prostějov

Životní sezonu prožívá šestadvaceti-

letý hokejový útočník Petr Kumstát (na 

snímku). Rodák z Prostějova obléká 

dres extraligových Karlových Varů, s 

nimiž před pár dny dosáhl historického 

úspěchu v podobě postupu do fi nále 

nejvyšší soutěže a zisku stříbrných me-

dailích. „Zklamání z fi nálové porážky 

už přebolelo. Být vicemistrem Česka je 

přece super!“ zářil hráč Energie, bratr 

současného obránce prostějovských Jes-

třábů Pavla. Jakoby se stále ještě nemohl 

probudit ze snu, který připomíná krásnou 

pohádku. A také že nemusí! Reprezentační 

trenér České republiky Alois Hadamczik 

jej totiž zařadil do výběru pro mistrov-

ství světa, které se tento měsíc odehraje 

v Kanadě! Petr Kumstát tak už v pátek 

25. dubna odletěl s národním týmem do 

zámoří, kde má na závěrečném kempu v 

Montrealu velkou šanci dostat se do užší 

nominace a na světovém šampionátu si 

doopravdy zahrát. Kouč „nároďáku“ totiž 

spoléhá na jeho souhru s karlovarským 

parťákem Václavem Skuhravým, oba by 

měli vytvořit opěrnou tvář čtvrté pětky. 

Úspěch prostějovského hokeje mohl být 

přitom ještě výraznější, o nominaci v zá-

věrečné přípravě usilovali i další dva rodáci 

– obránce Marek Černošek a útočník Jiří 

Cetkovský. Prvně jmenovaný si dokonce 

zahrál ve všech třech zápasech libereckého 

turnaje Česká pojišťovna Cup. Zužování 

kádru už ale nepřežili.  –pk-

Hokejista Kumstát jede na MS!
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Sběrna Prostějov, 
ul. Za Drahou, 

tel.: 582 332 269, 
721 252 194

Sběrna Vyškov, 
Nádražní 22, 

tel.: 517 343 950, 
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tel.: 723 404 534, 
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Příští Radniční listy 

vyjdou 30. 5. 2008.

Uzávěrka inzerce je 

23. 5. 2008

REAL SPEKTRUM REALITNÍ, spol. s r. o.
Pernštýnské náměstí 6, Prostějov                                  www.realspektrum.com 

         777 710 280-3  Tel.: 582 334 010-1

1+1 - u centra PV: družst./panel., 39 m2, 2.p., v rekonstru-
ovaném domě, v bytě nová kuch. linka, podlahy (plovoucí a 
dlažby); plast. okna se žaluziemi, nová lodžie, orientace vý-
chod - západ. Ihned volný - vhodný k okamžitému nastěhová-
ní.                                                                  Cena: 1 050 000 Kč

1+1 - E. Beneše: družst./panel., 
zvýš.příz./ze 4, v rekonstr. 
domě - plast. okna, nová lodžie; 
udržovaný byt, ihned volný                     
                   Cena: 935 000 Kč

1+1 - E. Valenty: os. vlast./panel., 
1.p./ze 4 v domě bez výtahu, 
zánovní kuch. linka, v koupelně 
vana, nová lodžie, plast. okna        
  Cena: 1 035 000 Kč

2+1 - J.B. Pecky: družst./cihl., 
1.p./ze 3, 54 m2, vl. topení, nízké 
náklady, plast. okna, klidná lokali-
ta u centra, dům po rekonstrukci, 
volný Cena: 1 035 000 Kč

Nabídněte našim klientům
DOMY, CHATY, CHALUPY, 

POZEMKY, 
BYTY VŠECH VELIKOSTÍ 

A JINÉ NEMOVITOSTI 
K PRODEJI I PRONÁJMU
V PROSTĚJOVĚ A OKOLÍ.

Vámi stanovenou cenu 
respektujeme. 

PRO PRODÁVAJÍCÍ 
VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA !!!  

Zajišťujeme veškerý servis 
vč. právního.

3+1 - Klenovice na Hané: cihl./družst, 1.p. dvoupodlažního 
domu bez výtahu (v domě celkem 4 byty), orientace na jihozá-
pad. Dům je umístěn v klidné, boční ulici obce s parkováním 
přímo u domu, 81 m2, terasa se vstupy ze všech pokojů, vl. ohřev 
vody, plyn. kotelna v domě; ihned volný       Cena: 1 250 000 Kč

1+1 - Kostelecká: družst./
panel., 1.p./ze 7, v rekonstr. 
domě - plast. okna, nová lodžie; 
pěkný udržovaný byt                    
                   Cena: 945 000 Kč

1+1 - Okružní: os. vlast./panel., 
2.p./ze 4 v domě s výtahem, 43 
m2, velká kuchyně, koupelna s 
vanou, nová lodžie, plast. okna              
                  Cena: 1 070 000 Kč

2+1 - V. Špály: os. vlast./panel., 
7.p./ze 7, s výtahem, zánovní 
kuch. linka, na míru vest. skříně, 
plast. okna, balkon 
 Cena: 1 190 000 Kč

3+1 - Sídl. svobody: os. vlast./
panel., 1.p./ze 7, byt po kom-
pletní rekonstr. se zděným byt. 
jádrem, lodžie. V opraveném 
domě. Cena: 1 500 000 Kč

3+1 - Dolní: os. vlast./panel., 3.p./ze 7 s výtahem, byt po rekon-
strukci - nová kuch. linka, nové podlahy (plovoucí a dlažby), v 
bytě komora, komora mimo byt a sklep v suterénu; orientace 
sever - jih. Byt je ihned volný - možnost okamžitého nastěhování
                                                             Cena: 1 650 000 Kč

1+1 - E. Beneše: družst./panel., 
4. p./ze 4, plast. okna, v koupel-
ně nová vana, orientace na 
západ
    Cena k jednání: 985 000 Kč

1+1 - Partyzánská: os. vlast./
panel., 3.p./ze 4 v domě bez 
výtahu, zděné byt. jádro, bal-
kon, 35 m2     
 Cena: 1 110 000 Kč

2+1 - Pod Kosířem: os. vlast./
cihl., 1.p./ze 2, byt v původním 
stavu, výměra cca 65 m2, ihned 
volný        
 Cena: 1 250 000 Kč

BYTY - pronájem
1+1 - E. Beneše: nezařízený 
byt s plast. okny, ihned volný
            Cena: 6 000 Kč vč. ink
2+kk - Raisova: luxusně za-
řízený cihl. byt po kompletní 
rekonstr. v perfektním stavu; 
volný 1.10.08 
             Cena: 9 000 Kč vč. ink
3+1 - Dolní: panel s novou lod-
žií; ihned volný                 
            Cena: 8 500 Kč vč. ink
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