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Čas dušičkový
Lká vítr v keři šípkovém,
lká podzimům své žalozpěvy…

Čas dušičkový, to jsou vlastně svát-
ky dva. Ten první je svátek Všech sva-
tých./1.11./ Vychází z historické události, 
kdy v roce 609 po Kristu byl v Římě vysvě-
cen původně antický chrám, v němž byli 
uctíváni všichni římští bohové. O tomto 
svátku si věřící připomínají ty, kteří již 
dosáhli věčné blaženosti. Druhý svátek, 
to je ten, který je lidově označován jako 
Dušičky /2.11./ Ofi ciálně Památka všech 
zemřelých či prostě Památka zesnulých. 
V římskokatolickém kalendáři najdeme 
označení Vzpomínka na všechny věrné 
zesnulé. To je ten vlastní dušičkový svá-
tek, který přivádí na hřbitovy ty, kterým 
již někdo navždy odešel. Oba tyto svátky 
mají již předkřesťanskou tradici, přede-
vším keltskou. Ve středověku se tato vý-
roční vzpomínka objevila poprvé v roce 
998 ve francouzském reformním klášteře 
v Cluny a postupně se šířila po celé Ev-
ropě.

Pochopitelně, že v lidovém prostředí se 
dodržovala celá řada obyčejů  a pověreč-
ných praktik. Např. se lampa místo ole-
jem plnila máslem, aby si jím mohly duše 
zemřelých potřít spáleniny, které utrpěly 
v očistci. Peklo se pečivo – dušičky, kte-
rým se obdarovávali žebráci a pocestní.

Svátek Dušiček má svůj nezpochybni-
telný význam nejen v přirozeném řádu 
věcí, kdy uctíváme památku mrtvých, ale 
také často pro příležitost setkat se s pří-
buznými, které třeba celý rok nevidíme.

Dnes, kdy se  smrt člověka dostává ně-
kam mimo přirozené fakty života, stává 
se dokonce, že lidé odstoupí od pohřbu 
vůbec, neprokáží svému zesnulému ani 
tu poslední službu důstojného pohřbu. 
Naopak se setkáváme s importovanými 
tradicemi z Ameriky, které mají podstat-
ně odlišný ráz, který je  charakterizovaný 
spíše veselicemi a pestrobarevnými kos-
týmy.   

Nejsou tedy Dušičky jen svátkem, kdy 
jdeme dát na hrob květiny a zapálit svíč-
ky, ale je to především příležitost zamys-
let se nad tím, čemu se říká poslední věci 
člověka. 

Říká se, že člověk je tak bohatý, jak boha-
té má vztahy. Ty vztahy k zesnulým nejsou 
přerušeny.  Jak říká básník Skácel, ti mrtví 
jsou stále s námi. Tvoříme společenství ne-
jen živých, ale i těch, kteří nás předešli. Čas 
Dušiček je časem meditace o tom všem. 
Proč jsme na světě, co pro nás znamenají 
naši blízcí a třeba i tom, že 
nejen chlebem živ je člověk.  

PhDr. Václav Kolář, 
 zastupitel

AKTUÁLNĚ strany 3 - 8

 Plán zimní údržby
 Vzácná návštěva ze zahraničí
 Komunitní plánování běží

INFORMACE strany 9 - 12

 ZŠ a MŠ Melantrichova se představuje
 Pozvánka na Stavotech                                  
 Regenerace sídliště Šárka

PRO - KULTURNÍ MĚSÍČNÍK strany 13 - 24

 Divadelní festival APLAUS skončil
 „ZUŠka“ slaví 120 let
 Program kino METRO 70
 Prostějovská hvězdárna
 Klub Duha

KALEIDOSKOP INFORMACÍ strany 25 - 28

 Ohlédnutí za Dny evropského dědictví   
 Projekt zdravé dítě ve Zdravém městě
 ADRA informuje

 VOLNÝ ČAS, SPORT strana 29 - 31

 Pozvánka na hokej     
 Pozvánka na basketbal
 Pozvánka na volejbal
 Zimní plavci zahájili činnost

3

25

19

10

5

Radnièní listy

3130

29. října 200929. října 2009 33



Zastupitelstvo města Prostějova vydalo 
dne 15. 9. 2009, v souladu s ustanovením § 10 
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů a v souladu s ustanove-
ním § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku 

Článek 1
Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním 

poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhláš-

ky č. 1/2007, se mění takto:
1. Článek 5 odst. (1) zní:
(1) Sazby poplatku ze psů činí ročně:
a) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má tr-

valý pobyt nebo sídlo v domě s více než 
dvěma byty
1. za prvního psa  1 000 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa  1 500 Kč
b) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má 

trvalý pobyt nebo sídlo v domě s nejvýše dvěma 
byty nebo jehož místem trvalého pobytu je sídlo 
ohlašovny

1. za prvního psa  500 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa 750 Kč

c) sazba poplatku ze psů, je-li držitelem psa 
poživatel invalidního, starobního,  vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmů,  anebo poživatel sirotčího 
důchodu

1. za prvního psa  200 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa  300 Kč.
2. V článku 7 se vypouští odst. (8).
3. Článek 8 odst. (1) zní:

(1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze 
psů, a to:

a) jednorázově vždy do 31. 5. příslušného ka-
lendářního roku, pokud poplatková povinnost 
k tomuto dni vznikla nebo trvá,

b) jednorázově do 30 dnů od vzniku 
poplatkové povinnosti, pokud poplatková 
povinnost vznikla po 31. 5. příslušného ka-
lendářního roku.

TYTO SAZBY POPLATKŮ ZAČNOU 
PLATIT AŽ OD 1. LEDNA 2010!
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2009,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007

Zastupitelstvo města Prostějova se na 
svém zasedání dne 15. 9. 2009 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 13b odst. 
2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání,  ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 
10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 
Předmět úpravy

(1) Tato obecně závazná vyhláška 
upravuje 

a) povinnost chovatelů1) nechat trvale 
označit psy, kteří dosud označeni nejsou, 
osobou odborně způsobilou k výkonu 
této odborné veterinární činnosti podle 
veterinárního zákona2), a to prostředky, 
které způsobují při aplikaci jen mírnou 
nebo přechodnou bolest,

b) povinnost chovatelů přihlásit psy 
do evidence, 

c) náležitosti a způsob vedení evidence 
označených psů a jejich chovatelů.

(2) Tato obecně závazná vyhláška se 
vztahuje na všechny chovatele psů na 
území města Prostějova (dále jen „měs-
to“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi 
se na území města zdržují po dobu kratší 
než 30 dnů.

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této obecně závazné vyhláš-
ky se rozumí:

a) chovatelem - každá právnická nebo 
fyzická osoba, která trvale nebo dočasně 
drží nebo chová psa a má trvalý pobyt 
nebo sídlo na území města Prostějova,

b) čipem - miniaturní transponder, 
který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží 

k radiofrekvenční identifi kaci 
(RFID) daného zvířete.

 Čl. 3
Trvalé označování psů

(1) Chovatel s trvalým pobytem na 
území města Prostějova je povinen ne-
chat psa trvale označit elektronickým či-
pem nebo tetováním, a to nejpozději do 
7 měsíců stáří psa nebo do 30 dnů ode 
dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 
7 měsíců.

(2) Označení psa tetováním musí být 
provedeno odborně způsobilou osobou 
zřetelně a čitelně. Označení psa čipem 
musí být provedeno veterinárním léka-
řem, který vykonává veterinární léčebnou 
a preventivní péči, v souladu s normami 
ISO 11784 a 11785 s českým národním 
kódem (203), který odpovídá ISO stan-
dardu vydanému Evropskou unií.

(3) Od veterinárního lékaře, který 
čip nebo tetování aplikoval, si chovatel 
k doložení trvalého označení psa vyžádá 
doklad o označení psa, na němž je uve-
deno registrační číslo čipu nebo tetová-
ní. U psů s průkazem původu lze toto 
potvrzení nahradit stejnopisem průkazu 
původu.

Čl. 4
Úhrada nákladů za trvalé 

označení psů
(1) Trvalé označení psa tetováním nebo 

čipem dle čl. 3 této obecně závazné vyhláš-
ky uhradí chovateli částečně město Prostě-
jov, a to ve výši 200,- Kč na jednoho psa.

(2) Náklady za trvalé označení psa ve 
výši 200,- Kč budou chovateli proplace-
ny fi nančním odborem Městského úřadu 
Prostějov, po předložení:

a) dokladu o úhradě,
b) dokladu o označení psa s uvedeným 

registračním číslem čipu nebo tetování.

Čl. 5
Evidence označených psů 

a jejich chovatelů
(1) Město Prostějov prostřednictvím 

fi nančního odboru vede evidenci ozna-
čených psů a jejich chovatelů.

(2) Chovatel je povinen přihlásit ozna-
čeného psa do evidence vedené fi nanč-
ním odborem, a to do 30 dnů ode dne 
označení psa způsobem dle této obecně 
závazné vyhlášky.

(3) Při přihlášení označeného psa 
do evidence chovatel předloží doklad 
o označení psa a uvede následující údaje: 

a) své jméno a příjmení, datum naro-
zení a údaj o trvalém pobytu, jde-li 

o fyzickou osobu, nebo název, sídlo 
a IČ, jde-li o právnickou osobu,

b) rasu, pohlaví a barvu psa, 
c) registrační číslo a typ elektronické-

ho čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes 
označen, a datum čipování či tetování 
psa, 

d) kontaktní údaje pro případ ztráty 
psa.

(4) Chovatel je povinen fi nančnímu 
odboru ohlásit pro účely evidence ukon-
čení chovu psa na území města, ztrátu, 
darování či úmrtí psa, a to nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala.

Čl. 6
Přechodná ustanovení

(1) Psa, který nebyl před účinností 
této obecně závazné vyhlášky ozna-
čen elektronickým čipem nebo te-
továním, je chovatel povinen nechat 
označit způsobem dle této obecně 
závazné vyhlášky nejpozději do 9 
měsícůode dne účinnosti této obecně 
závazné vyhlášky.

(2) Chovatel, který před účinností této 
obecně závazné vyhlášky nechal psa ozna-
čit způsobem odpovídajícím provedení 
identifi kace psa dle této obecně závazné 
vyhlášky, nebo se stal před účinností této 
obecně závazné vyhlášky chovatelem psa 
označeného tímto způsobem, je povinen 
se do 9 měsíců od účinnosti této obecně 
závazné vyhlášky přihlásit do evidence. 

V takovém případě se má za to, že pod-
mínky označení psa dle této obecně zá-
vazné vyhlášky jsou splněny i v případě, 
že použitý elektronický čip neodpovídá 
normám ISO 11784 a 11785.

(3) Porušení této vyhlášky bude posti-
hováno podle platných právních předpi-
sů3).

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. října 2009.

Ing. Jan Tesař, starosta města
Mgr. Vlastimil Uchytil,

místostarosta města

 1) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů.

2) § 59 zákona č. 166/1999 Sb., o ve-
terinární péči a o změně některých sou-
visejících zákonů (veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.

3) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů, 

§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízen), ve znění poz-
dějších předpisů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o trvalém označování psů

POZOR, NOVĚ! ZMĚNA 
UZÁVĚRKY TERMÍNU PRO 
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VFP

Vyzýváme všechny subjekty, aby 
žádosti o veřejné finanční podpory 
pro rok 2010 podaly u Městského 
úřadu Prostějov  nejpozději do 31. 
12. 2009. Příslušné formuláře na-
leznete na www.prostejov.eu nebo 
získáte osobně na odborech měst-
ského úřadu a na Informační službě 
Městského úřadu Prostějov, nám. 
T.G.Masaryka 130/14.
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To, že ani devadesát let nemusí nutně 
znamenat konec cestovatelských akti-
vit, jednoznačně prokázala paní Trudie 
Bryksová, Angličanka a vdova po čes-
koslovenském stíhacím pilotovi Josefu 
Bryksovi, která před pár týdny navští-
vila město Prostějov.

„Paní Bryksovou jsme pozvali my,  
členové 21. odbočky Svazu letců bri-
gádního generála Zdeňka Škarvady 
v Prostějově. Při této příležitosti na-
vštívila paní Trudi kromě prostějovské 
radnice, kde ji přivítali starosta města 
Jan Tesař a místostarosta Miroslav Piš-
ťák, také místní likérku Starorežná nebo  
sousední město Olomouc. Podle jejích 
reakcí, které na program zde na Hané 
máme, se jí návštěva moc líbila a vě-
říme, že se setkáme i v příštím roce,“  
uvedl jeden z organizátorů návštěvy 
Luboš  Valehrach.

Trudie Bryksová se narodila v roce 
1919 v Anglii. S Josefem Bryksou, čes-
koslovenským pilotem, se seznámila za 
války v Anglii, kdy sloužila jako WAAF, 
tedy u ženských vzdušných pomocných 
sil. Po válce působila jako novinářka, 
navštívila řadu zemí po celém světě. 
Věnovala se i činnosti literární, je au-
torkou knihy Naděje a beznaděje, v níž 
popisuje svůj život s Josefem Bryksou, 
válečné útrapy, ale rozebírá i pojmy ne-
spravedlnosti a krutosti bývalého ko-

munistického režimu u nás. Toto téma 
je ovlivněno její osobní neblahou zku-
šeností, kdy její manžel zahynul jako 
politický vězeň v uranových dolech. 
Nejbolestnější na celé tragédii ovšem je, 
že do dnešního dne nezná Trudi místo 
manželova posledního odpočinku, ne-
boť jeho ostatky jí nebyly pro „politic-
kou nebezpečnost“ vydány.

V současné době žije paní Bryksová 
ve Washingtonu v USA, ráda a často 
i přes svůj požehnaný věk jezdí k rodi-
ně v Lašťanech u Olomouce. Po celou 
dobu jejího pobytu v naší republice se 
o ni staral a doprovázel její synovec Ka-
rel Bryks z Lašťan.  -red-

Vzácná návštěva ze zahraničí

Plán zimní údržby je zpracován 
tak, aby v I. pořadí důležitosti 
byly zprovozněny úseky místních 
komunikací, na kterých je vedena 
městská hromadná doprava včetně 
hlavních tahů městem na komuni-
kacích ve správě města, dále úseky 
chodníků s velkou frekvencí pohy-
bu obyvatelstva, některé zastávky 
MHD včetně odklizení sněhu ze 
zálivů zastávek.  

Následně jsou ve II. a III. pořadí dů-
ležitosti zprovozněny ostatní komunika-
ce, chodníky a aleje, přechody, ostrůvky, 
parkoviště.

ASA bude podle  plánu udržovat 
v zimním období:

- 88,868 km místních komunikací,
- 147,505 km chodníků na území měs-

ta Prostějova,
- dále pak příslušenství k těmto ko-

munikacím, jako jsou mosty, přechody, 
podchody, schody, příčné prahy, ostrův-
ky, autobusové zastávky.

Z celkové délky 88,868 km komunika-
cí udržovaných ASA je zařazen do:

- I. pořadí – 28,113 km s lhůtou ošet-
ření do 4 hodin po spadu sněhu nebo 
vzniku námrazy,

- II. pořadí – 33,011 km s lhůtou ošet-

ření do 12 hodin po spadu sněhu nebo 
vzniku námrazy,

- III. pořadí – 27,744 km bude ošetře-
no po skončení předcházejících pořadí 
dle potřeby svozu odpadů, a to plužením 
nejpozději do 48 hodin.

Z celkové délky 147,505 km chodníků 
udržovaných ASA je zařazeno do:

- I. pořadí – 34,825 km s lhůtou ošet-
ření do 4 hodin po spadu sněhu nebo 
vzniku námrazy,

- II. pořadí – 59,980 km s lhůtou ošet-
ření do 12 hodin po spadu sněhu nebo 
vzniku námrazy,

- III. pořadí – 52,700 km bude ošetře-
no po skončení předcházejících pořadí 
a to zametením nebo plužením nejpoz-
ději do 48 hodin.

U chodníků pořadí důležitosti vychází 
z potřeb obyvatelstva dostat se k zastáv-
kám MHD, na vlakové a autobusové ná-
draží, k nemocnici a ven ze sídlišť.          

Do plánu zimní údržby byly též zapra-
covány připomínky občanů z loňského 
období. 

Celý dokument naleznete na www.
prostejov.eu nebo je k nahlédnutí na 
odboru komunálních služeb.  

Vítězové Prostějovského léta 9+1 
si v úterý 29. září převzali  z rukou 
místostarosty Pavla Drmoly ceny 
ze soutěží organizovaných v rám-
ci projektu Prostějovské léto 9+1. 
„Soutěže nás bavily a už teď se těší-
me na další,“ shodli se všichni ob-
darovaní.

Vítězové převzali ceny 
Prostějovského léta 9 + 1
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Na začátku října se na Krajském úřadě 
Olomouckého kraje uskutečnilo jednání 
mezi zástupci prostějovské radnice a ná-
městkem hejtmana Aloisem Mačákem 
a dalšími dopravními odborníky z kraje. 
Všichni zúčastnění se dohodli na zásadních 
detailech tří nejdůležitějších dopravních in-
vestic, které nás čekají v průběhu nejbližších 
dvou až tří let. Jednání, kterého se účastnila 
více než desítka dopravních odborníků, řídil 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
Alois Mačák a zájmy Prostějova na něm 
hájili místostarostka Alena Rašková, radní 
a předseda dopravní komise Zdeněk Peichl 
a vedoucí odboru dopravy Miroslav Naklá-
dal. 

A právě prostějovskou místostarostku Ale-
nu Raškovou jsme ohledně průběhu jednání 
na krajské úrovni požádali o rozhovor. 

Paní místostarostko, šlo skutečně o zásad-
ní jednání v oblasti dopravy mezi městem 
a krajem? 

Z hlediska dopravy v Prostějově šlo o velmi 
důležité jednání. Probírali jsme zde podrobně 
tři hlavní dopravní investice, které nás v nej-
bližších dvou až třech letech čekají a které na 
nějaký čas hodně ovlivní dopravní provoz 
v našem městě. Věřím ale, že tyto investice 
zásadním způsobem ovlivní dopravu v našem 
městě k lepšímu. A to zejména co se týká bez-
pečnosti a plynulosti provozu. 

Zřejmě nejdříve se zahájí stavba kruhové 
křižovatky na Petrském náměstí, že? 

Ano. Ta má začít podle plánu na jaře příští-
ho roku. Původně se se stavbou rondelu na 
Petrském náměstí mělo začít už na podzim 
letošního roku. V tomto ohledu jsme však byli 
proti, protože přes zimu by se na stavbě stejně 
skoro nic nedělo a zbytečně bychom tak měli 

uzavřenou tolik dopravně frekventovanou 
lokalitu. Jde o krajskou investici v hodnotě 22 
milionů korun, přičemž město Prostějov se na 
ní bude podílet částkou ve výši 3,5 milionu ko-
run. Tyto peníze z městské pokladny půjdou 
na přeložky inženýrských sítí a také na dopl-
nění projektu na vybudování dalšího ramene 
křižovatky, lépe řečeno na zprůjezdnění ulice 
Sádky. Na jednání jsme se také dohodli, že kraj 
nabídne všem obyvatelům bydlícím v okolí 
křižovatky na Petrském náměstí výměnu oken 
na domech za plastová. Nová kruhová křižo-
vatka na Petrském náměstí by měla být dokon-
čena během léta 2010. 

Jak jste se dohodli na plánované výstavbě 
takzvaného severního obchvatu města? 

Tato investice je výhledově zařazena do 
krajských investic do roku 2012. Jde o ob-
rovskou investici v řádu 180 milionů korun. 
V současnosti se realizují výkupy pozemků od 
soukromých majitelů. 

Zbývá realizace křižovatky ulic Sladkov-
ského a Olomoucká... 

Přesně tak, ale v souvislosti s tím počítáme 
i s výstavbou nových autobusových zastávek 
v blízkosti místního nádraží. V tomto případě 

jde o společnou akci nejen města a kraje, ale 
také Českých drah. Už je vypracován zajímavý 
projekt na řešení celé křižovatky, v němž hraje 
nejdůležitější roli odbočovací pruh ze Slad-
kovského ulice doleva přes železniční přejezd. 
Tato investice činí téměř 60 milionů korun, 
tedy včetně vybudování nových autobusových 
zastávek. Město Prostějov se tady bude podílet 
částkou 15 milionů korun a celý projekt by měl 
být zrealizován do roku 2012. 

Vraťme se prosím k severnímu obchvatu. 
Není tajemstvím, že mnoho majitelů nechce 
prodat své pozemky, na kterých má vést 
nová komunikace. Je tomu skutečně tak? 

Ano, tyto problémy bohužel opravdu exis-
tují. Olomoucký kraj už připravil zhruba osm-
desát kupních smluv, které již byly odeslány 
majitelům pozemků a z těchto osmdesáti lidí 
naprostá většina nesouhlasí s nabídnutou 
cenou. A asi tři nebo čtyři majitelé dokonce 
s prodejem nesouhlasí vůbec za žádnou cenu. 
Tento problém se bude muset urychleně řešit. 

Výkupy pozemků zajišťuje sice krajský úřad, 
naše radnice ale kraji v tomto nabídla spo-
lupráci. Kraj majitelům nabízí 400 korun za 
metr čtvereční, což jak už jsem řekla, se zdá 
těmto lidem málo. Přitom jde o zemědělskou 
půdu. Osobně si myslím, že jednání majitelů 
pozemků není solidní. Každý z nich cítí, že by 
mohl na této transakci vydělat a tak šroubuje 
cenu nahoru a spoléhá na to, že donutí úřady 
přistoupit na jejich požadavky. 

Co se týká dopravních investic, nebylo to 
první společné jednání se zástupci kraje. Jste 
spokojena s úrovní těchto zasedání? 

Zcela určitě. Nyní šlo už o druhé společné 
jednání, kdy v prvním případě šlo o zasedání 
pracovního výboru zabývajícím se výhradně 
stavbou rondelu na Petrském náměstí. S kraj-
skými představiteli se rýsuje velmi dobrá spo-
lupráce. A to hlavně díky náměstku hejtmana 
Olomouckého kraje Aloisi Mačákovi, který jak 
už dříve slíbil, na naše město rozhodně neza-
pomněl.   -mik-

Jednalo se rondelu na Petrském náměstí, severním obchvatu a křižovatce u přejezdu v Olomoucké ulici 

„Ústřední heslo letošního Dne bez 
aut a týdne mobility znělo: Naše město 
– naše klima!,což mimo jiné vyjádřilo 
snahu napomáhat ke snižování škod-
livých emisí z oblasti dopravy. Jako 
v minulých letech akce proběhla opět 
za podpory Ministerstva životního pro-
středí a Národní sítě Zdravých měst, 
jejímž je Prostějov členem,” uvedl mís-
tostarosta Prostějova a politik Zdravé-
ho města Vlastimil Uchytil.  Středisko 
prevence  kriminality městské policie 
při této příležitosti informovalo o bez-
pečnosti na silnici, používání přileb 
pro cyklisty, používání bezpečnostních 
pásů v autech a o nutnosti používat bez-
pečnostní zámky na kola. Ekocentrum 
IRIS  pořádalo v průběhu celého dne 

nejrůznější akce s dopravní 

tématikou zdůrazňující negativní vliv 
dopravy na přírodu.

PaedDr. Alena Dvořáková
koordinátorka projektu Zdravé 

město Prostějov a místní Agenda 21

Proběhl tradiční Den bez aut – 22.9.2009
Letos se Den bez aut uskutečnil  už poosmé. 

 Také v letošním roce se ma-
teřské školy Města Prostějova 
zapojily do stále se rozvíjejících 
aktivit směřujících k podpoře 
zdraví našich dětí.   V projektu 
„Ať se školky zelenají“ jsme za 
finanční pomoci města Prostějova a v sou-
ladu s jeho komunitním plánem vysázeli 
spolu s dětmi okrasné rostliny v celkové 
hodnotě 7.000,- Kč.   Mateřské školy na 
ulicích Partyzánská, A. Krále, Smetanova 
a Sídliště svobody získaly sponzorský dar 
a zahradnickou pomoc od „Okrašlovacího 
spolku“ jen v tomto kalendářním roce v cel-
kové výši 50.000,- Kč.

O všechny rostliny se společně s dětmi 
staráme a učíme je respektu a ohleduplnosti 
k přírodě.

  V letošním roce všechny mateřské školy 
Města Prostějova požádaly pana místostaros-
tu Mgr. Uchytila, zastupitelstvo a radu  města 
o pomoc při revitalizaci zahrad mateřských 
škol. Setkali jsme se s velkou podporou a zá-
jmem jak u pana místostarosty, tak u rady 
a zastupitelstva. Celý projekt, který by měl být 
realizován s pomocí fondů EU a jehož celková 
výše bude 15 –20milionů Kč, je ve stádiu pří-
prav projektové dokumentace a jeho realizace 
by měla proběhnout v příštím roce. Děkuje-
me paní vedoucí učitelce Marii Dočkalové za 
krásnou myšlenku, jak zkrášlit všechny naše 
zahrady a panu místostarostovi Mgr. Uchyti-
lovi za vstřícnost, pochopení a pomoc.

  Všechny mateřské školy také v rámci 
„Dne dětí“ pořádaly sportovní hry a pohád-

ková dopoledne s finanční pomocí 
města ve výši 5.000,- Kč.  Spolupráce 
s ekocentrem IRIS byla podnětná 
a pestrá i v letošním roce. Pekli jsme 
spolu chléb, uspávali na podzim zví-
řata i ptáky, připravovali Velikonoce.  

Děti z MŠ Smetanova, Hanačka, Žešov a A. 
Krále navštěvují naše seniory a to jak V DD 
na ulici Nerudova tak občanské sdružení 
Lipka a naše babičky a dědečky vždy velmi 
potěší.  Spolupráce s městskou policií a Hasič-
ským záchranným sborem proběhla v každé 
mateřské škole.  Návštěvy kynologů a vojáků 
jsou také zajímavým obohacením naší práce. 
Společné akce také připravujeme pro děti SŚ, 
ZŠ a MŠ Komenského – „Jistota“. Zajímavou 
akcí je „ Lesní pedagogika ve  školce“, kterou 
spolu s MŠ Moravská a Raisova připravil 
„Ustav pro hospodářskou úpravu lesů“ v Olo-
mouci.  Jako každým rokem nám byla velkou 
oporou a rádkyní paní inspektorka PaedDr. 
Libuše Vrbová, která nám v rámci projektu 
„Zdravé dítě ve zdravém městě“ předala řadu 
rad a informací vztahujících se k upevnění fy-
zického i psychického zdraví našich nejmen-
ších.  Máme obrovskou radost, že snaha 
o hezčí a zdravější život našich dětí je úspěšná 
a že nám tolik  dobrých lidí obětavě v tomto 
úsilí pomáhá.

Děkujeme. Mateřské školy sídlící v ulicích 
Šárka,Sídliště svobody, Smetanova, Hanač-
ka,  Husovo n., Rumunská, Fanderlíkova, 
Moravská, A. Krále, Partyzánská,   Máneso-
va, Čechovice 

Projekt „Zdravé dítě 
ve zdravém městě“ pokračuje

29. října 200929. října 200966



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně Informace

‚

Jak Radniční listy již informovaly ve 
svém srpnovém vydání, zahájilo Minis-
terstvo kultury z podnětu Městského 
úřadu Prostějov řízení o prohlášení 
domu na Pernštýnském náměstí č. 7 
kulturní památkou.

Tento dům, stojící na nároží Pern-
štýnského a Skálova náměstí, přímo na-
proti vchodu do prostějovského zámku, 
nazývaný také „Knížecí“ (na počátku 
17. století původní dům, stojící na této 
parcele, zakoupili vlastníci plumlovské-
ho panství Lichtenštejnové a po třiceti-
leté válce sloužil jako správní centrum 
vrchnosti), je výraznou dominantou 
severozápadní části městské památko-
vé zóny. Na místě staršího, z větší čás-
ti asanovaného objektu, byl postaven 
v historizujícím neorenesančním slo-
hu známým stavitelem Rudolfem Ko-
nečným podle plánů významného ví-
deňského architekta a prostějovského 
rodáka Maxe Fleischera, autora řady 
sakrálních i světských staveb na území 
tehdejšího Rakousko-Uherska (z neda-
lekého okolí je možno jeho architekto-
nický um obdivovat např. v Tovačově, 

kde byl autorem rozsáhlé přestavby 
zámku v neorenesančním slohu).

Ministerstvo kultury shledalo Knížecí 
dům kvalitním příkladem moderní pro-
stějovské architektury z konce 19. stol. 
a ve shodě s vyjádřeními orgánů státní 
památkové péče a odborné organizace 
státní památkové péče – Národního pa-
mátkového ústavu, svým rozhodnutím 
ze dne 3.8.2009 prohlásilo Knížecí dům 
kulturní památkou.

V nejbližší budoucnosti čeká novou 
prostějovskou kulturní památku zápis do 
Ústředního seznamu kulturních památek 
České republiky. Její nový status je nejen 
prestižní záležitostí pro samotný objekt 
i pro město Prostějov jako jeho vlastní-
ka, ale umožní v budoucnu na obnovu 
domu čerpat státní fi nanční prostředky 
prostřednictvím Programu regenera-
ce městských památkových rezervací 
a městských památkových zón Minister-
stva kultury České republiky.

Mgr. Daniel Zádrapa
vedoucí oddělení památkové péče

odboru správy majetku města
Městského úřadu Prostějov 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 25. 
září tohoto roku projednalo a schválilo mate-
riál „Projekt silnice pro rozvoj Olomouckého 
kraje“, který předložil Mgr. Alois Mačák, ná-
městek hejtmana Olomouckého kraje odpo-
vědný za oblast dopravy. Jako člena Zastu-
pitelstva města Prostějova jsme jej požádali 
o stručnou informaci k tomuto projektu.

Jedná se o koncepční materiál zpracovaný 
v souladu s „Programovým prohlášením Rady 
Olomouckého kraje“ časově ohraničený voleb-
ním obdobím tedy na roky 2010 až 2012. Ma-
teriál jsme pečlivě připravovali několik měsíců 
a citlivě reaguje i na ničivé červnové 
povodně na Jesenicku. Investice do 
dopravní infrastruktury považujeme 
z mnoha důvodů za nejdůležitější ob-
zvláště v tomto ekonomicky složitém 
období. Tyto investice jsou také pro-
tikrizovým opatřením, které ocenili 
i kolegové z krajské Tripartity. Neza-
městnanost je palčivým a momen-
tálně největším problémem našeho 
kraje. Projekt obsahuje seznam 107 
investičních akcí včetně návrhu na je-
jich vícezdrojové financování. V tom-

to seznamu je také mnoho potřebných investic 
jak pro okres Prostějov, tak i naše město, napří-
klad vnější severní obchvat za zhruba 180 milio-
nů korun. Záměrem je, aby silnice byly kvalitní 
a postupně měly standard 21. století. Stát předal 
Olomouckému kraji v roce 2001 silnice II. a III. 
třídy včetně mostů ve velmi zanedbaném stavu. 
Na jejich rekonstrukce bychom potřebovali 

zhruba 25 miliard korun. Bezesporu kvalitní 
silniční síť a dobře fungující dopravní obsluž-
nost je základním předpokladem ekonomické 
prosperity celého kraje.  Mgr. Alois Mačák

 náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Na aktuální téma: 
Projekt silnice pro rozvoj Olomouckého kraje

Investice do dopravní infrastruktury považujeme 
z mnoha důvodů za nejdůležitější.        A. Mačák

V Žešově byla před pár týdny dokon-
čena rekonstrukce přibližně šesti stovek 
metrů chodníků. Na některých místech 
byla použita úplně nová zádlažba, na ně-
kterých proběhly opravy za použití dlažby 
původní. K rekonstruované části Žešova 
patří i chodník před školkou a farou a ko-
lem dětského hřiště. Celkové náklady na 

rekonstrukci chodníků se pohybují okolo 
1.200 tisíc korun. Na mnoha místech se 
do oprav zapojili i samotní občané, kteří 
si zde dobudovali „své“ chodníčky, re-
spektive části vjezdů vedoucích k jejich 
nemovitostem. Za aktivní přístup k této 
záležitosti patří obyvatelům Žešova po-
děkování.  -jg-

Rekonstrukce chodníků v Žešově

V rámci zkvalitnění služeb pro 
občany od 1. 11. 2009 prodlužu-
jeme provozní dobu pokladny na 
Finančním odboru MěÚ Prostějov 
takto: 

Pondělí                     8.00 - 17.00
Úterý                        8.00 - 16.00
Středa                       8.00 - 17.00
Čtvrtek                     8.00 - 16.00
Pátek                        8.00 - 13.00

‘
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Okrsková služba v našem městě 
funguje již čtvrtým rokem. Hlavním 
cílem je zajišťovat pro občany služ-
bu – ochranu životů, zdraví a majetku 
v daném okrsku, dále přiblížit policejní 
služby občanům. Policie nemůže exis-
tovat jako izolovaná instituce a řešit 
jen protiprávní jednání. Musí je vyhle-
dávat a řešit jejich příčiny. Okrsková 
služba byla zavedena jako změna poli-
cejní práce. V minulých letech policie 
komunikovala s občany a s veřejností 
spíše jen při řešení konfliktních situací, 
komunikovala s veřejností převážně na 
základě oznámené události, nebo po-
kud policie vůči veřejnosti vystupova-
la na základě plnění úkolů ze zákona. 

Smyslem COMMUNITY POLICING 
je spolupráce strážníků s občany v tzv. 
pozitivní komunikaci, zajišťovat jejich 
bezpečnost, oboustranně poskytovat 
informace o dění v okrscích. Okrskáři 
se zajímají o problémy obyvatel, neče-
kají na to, až jim někdo cokoli oznámí. 
Zúčastňují se jednání osadních výbo-
rů, kde jsou projednávány záležitosti 
svěřených okrsků. Okrskáři vykoná-
vají službu v ranních a odpoledních 
směnách, je-li to nutné, jsou v ulicích 
i v noci, či o víkendu. Jedná se o jed-
nočlenné hlídky a je velmi důležité, aby 
byli v okrsku viditelní, proto používají 
reflexní prvky uniformy. Naše město je 
rozděleno na 6 okrsků (viz mapa), za 

každý okrsek má osobní odpovědnost 
konkrétní strážník – okrskář. Samo-
zřejmě, že bychom byli rádi, pokud 
by bylo okrskářů více, ale to je hlavně 
o financích. Okrskáři mají vizitky, ko-
munikují v okrsku nejen s občany, ale 
i s institucemi, organizacemi, společně 
mají řešit problematiky. Vztahy mají 
být založeny na otevřené komunikaci. 
Tento styl policejní práce se však ne-
týká jen okrskářů, ale všech strážníků 
a celé naší městské policie. 

Základním hodnotícím kritériem 

policie je názor veřejnosti. Proto jsou 
prováděny sociologické průzkumy, kde 
se občané vyjadřují k policii jako ta-
kové, ale i k okrskové službě. V našem 
městě jsou pravidelně prováděny hod-
notící průzkumy. Z průzkumu vyplývá, 
že znalost okrskářů je přímo úměrná 
celkové době jejich existence. Spoko-
jenost s městskou policií je taktéž na 
dobré úrovni. Nicméně je stále co zlep-
šovat. Např. výsledky průzkumu - které 
lokality se občané nejvíce obávají, jsou 
využívány k řízení výkonu služby. 

Součástí každého pracovníka je jeho 
rozvoj. Proto i strážníci MP absolvují 
semináře zaměřené na pozitivní komu-
nikaci a změnu policejní práce ve stylu 
community policing. (viz obrázek ze 
školení ze dne 8.10.2009).

Jak okrskáře můžete 
kontaktovat?

Jsou vybaveni mobilními telefony 
(čísla uvedena níže), elektronicky mů-
žete psát na okrskar@mpprostejov.cz, 
písemně poštou, najdete je i na webo-
vých stránkách města www.prostejov.
eu. Mobilní telefony jsou přístupny ne-
přetržitě. V době nepřítomnosti okrs-
káře je telefon přesměrován na ope-
rační středisko, které Vaše oznámení 
vyřídí. 

Pokud chcete oznámit protiprávní jed-
nání, jehož řešení nesnese odkladu (např. 
momentálně někdo poškozuje lavičku), 
je věc třeba řešit ihned, volejte prosím na 
tel. č. 156. Takové případy řeší hlídková 
služba. Stejně tak na toto telefonní číslo 
můžete volat i problémy v dopravě. 

Tento trend považuji za velmi správ-
ný, jeho základy byly stanoveny již v r. 
2001. Policie je organizace, která má 
poskytovat služby občanům a proto je 
změna stylu naprosto nezbytná.

Bc. Jan Nagy, ředitel MP Prostějov
Prostějov 8.10.2009

Podrobně na www.prostejov.eu/
mestskapolicie/okrskovasluzba

Okrsková služba v našem městě Smyslem COMMUNITY POLICING

Okrsková služba a community policing

Výsledky průzkum z r. 2009 (800 respondentů):

Školení strážníků Community policing
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Z investičních projektů situační prevence 
je nutno zmínit rozšíření městského kamero-
vého dohlížecího systému  o jedno kamerové 
místo na celkový počet 25 kamer. Kamerové 
místo, jehož montáž v současné době pro-
bíhá, bude umístěno v lokalitě Šmeralova – 
Vodní – Mlýnská – Na hrázi. Kamerový bod 
by měl  zvýšit bezpečnost osob, pohybujících 
se na  uvedeném místě a společně s dosa-
vadními kamerovými body rozšířit území 
tzv. „Bezpečného koridoru“ na území města 
Prostějova. Stává se tak významným prvkem 
v řešení problémů v oblasti veřejného pořád-
ku a dopravy na území města. Je třeba dodat, 
že město Prostějov vynakládá ročně poměr-
ně značné prostředky na zajištění instalace 
a především údržby a provozu městského 
kamerového dohlížecího systému.

Jen pro dokreslení v tomto roce celkové 
náklady na pořízení jednoho kamerového 
bodu činí částku 422. 000 Kč, přičemž díky 
tomu, že projekt spolu s dalšími je podporo-
ván dotacemi Ministerstva vnitra ČR, město 
Prostějov se na pořízení kamerového místa 
podílí částkou 86. 000 Kč, zbývající částka 
336.000 Kč je hrazena ze zmiňované státní 
dotace. 

V rámci informačního projektu Městská 
policie Prostějov realizovala instalaci bez-
pečnostních  řetízků v bytech, které obývají 
senioři a tvorbu tiskových materiálů pro za-
bezpečení informační a přednáškové činnosti 
skupiny prevence Městské policie Prostějov.

Celkem bylo na informační projekt vyna-
loženo 67.897 Kč,  z toho  40.000 Kč tvořila 
dotace ze státního rozpočtu. Město Prostě-
jov tyto aktivity široce podporuje, zejména 
pomoc starším občanům při ochraně jejich 
majetku formou instalace bezpečnostních ře-
tízků na vchodové dveře bytů. V romto roce 
jich bylo zatím nainstalováno ve spolupráci 
se soukromou montážní fi rmou na 160 kusů. 
Od roku 2005 doposud  bylo nainstalováno 

506 ks těchto řetízků, celková vynaložená 
částka činí 57.000 Kč.

Z tiskových materiálů byl  realizován  do-
tisk zápisníků „Mladý ochránce veřejného 
pořádku“, který je využíván na základních 
školách jako didaktická pomůcka při řešení 
problémů bezpečnosti v rámci ochrany ve-
řejného pořádku při přednáškové činnosti 
strážníků. Také byly vytvořeny tiskové mate-
riály pro širokou veřejnost přinášející infor-
mace, jak zabezpečit majetek a zvýšit osobní 
bezpečnost. V souvislosti s přibývajícím po-
čtem krádeží osobních věcí (kabelek a peně-
ženek) zákazníků nakupujících v supermar-
ketech a v souvislosti s prevencí krádeží zboží 
v těchto obchodech, byl vydán leták – „Buďte 
obezřetní“.

Nejvýznamnějšími projekty sociální pre-
vence v oblasti zájmových aktivit, které se 
v zájmu kontinuálního působení na mládež 
snaží oddělení sociální prevence společně 
s oddělením sociálně-právní ochrany  Od-
boru sociálních věcí Městského úřadu  Pros-
tějov každoročně pořádat, jsou „Letní dětský 
tábor“ a „Víkendové výlety“. Tyto akce jsou 
určeny dětem a mládeži ve věku od 7 do 18 
let , které jsou vedeny v evidenci odboru so-
ciálních věcí.

Víkendové výlety jsou s ohledem na specifika 
cílové skupiny a jejich zázemí zaměřeny na po-
byt v přírodě a poznávání naší republiky.

    Letní dětské tábory jsou realizovány od 
roku 2003. Postupně se uskutečnily v Rekre-
ačním středisku Protivanov, v hotelu Labyrint 
na Horní Bečvě, Rekreačním areálu Ředko-
vec u Lipnice nad Sázavou, v chatě Panorama 
v Deštném v Orlických horách, Novém dvo-
ře na Šumavě, loňský i letošní ročník proběhl 
v jesenickém Sobotíně. Celkem se jich zú-
častnilo 264 dětí a dosud jsme zaznamenali 
pouze kladné ohlasy.

Realizace táborů je náročná nejen po stránce 
organizační, ale i finanční. Od počátku tedy vy-

užíváme spolufinancování ze strany účastníků 
a od roku 2004 i ze strany MVČR. Výše uve-
dené akce jsou od samého počátku pořádané 
ve spolupráci se Sportcentrem-DDM Prostě-
jov, jehož zřizovatelem je město Prostějov. Tato 
spolupráce se velmi osvědčila a hodláme v ní 
pokračovat i nadále. Zajištění bezproblémové-
ho  průběhu všech dosavadních letních táborů 
a víkendových výletů je zejména zásluhou eru-
dovaných pracovníků Sportcentra-DDM, kteří 
mají bohaté zkušenosti s prací s dětmi. Za to 
jim určitě patří poděkování. Těší nás, že někte-
ré z dětí zůstávají „věrné“a jezdí na tábory jako 

instruktoři, jiné děti v tomto zařízení navštěvují 
různé zájmové kroužky a mohou tak smyslupl-
ně využívat svůj volný čas.

V letošním roce činí předběžné náklady na 
realizaci sociálních projektů  částku 172.000 
Kč. Tyto projekty byly rovněž podpořeny 
státní účelovou dotací ve výši celkem 96.000 
Kč. Konečné vyúčtování není známo, protože 
realizace projektů ještě pokračuje. 

 Mgr. Pavlína Dočkalová, 
 manažer prevence kriminality
 Mgr. Libor Šebestík, 
 zástupce ředitele městské policie

Prevence kriminality v roce 2009

instalační poplatky u bytových domů od 1,-
rychlosti až 50 000 kbps
možnost vyzkoušení 1 měsíce

Nová nabídka digitální HD kabelové televize
12 českých programů k připojení na optice za 40.- Kč

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2009  město Prostějov postupně 
realizuje několik projektů prevence kriminality.

Jedná se o projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému - 
etapa 2009, Informační projekt městské policie pro občany - 2009, Letní dětský 
tábor a Víkendové výlety.



A děláme to rádi. Již několik let celá 
škola spolupracuje s humanitárními 
organizacemi, které zajišťují fi nanční 
pomoc postiženým dětem i dospělým. 
Velice úzkou spolupráci jsme navázali 
s organizací nevidomých a slabozrakých 
Sons, každoročně přispíváme občanské-
mu sdružení CPK Chrpa, které se zabývá 
výcvikem koní pro hiporehabilitaci dětí. 
Aktivity školy jsou propojeny s Fondem 
Sidus, s občanským sdružením Život 
dětem, s Nadačním fondem Rozum a cit 
a s SOS vesničkami v Brně Medlánkách.

Naší snahou není jen obyčejné ode-
vzdání peněz.  Tradiční jsou i vystoupení 
našich žáků v Centru sociálních služeb  
Prostějov. Téma vzájemné pomoci pro-
líná výukou i mimoškolními aktivitami, 
je propojeno mnoha projekty, besedami 
a osobními setkáními. 

Jsme přesvědčeni, že pochopení, vzá-
jemné porozumění, tolerance a ochota 
pomáhat jsou hodnoty, které stojí za to 
v našich dětech maximálně podpořit.

Kaleidoskop 
informací SportVolný časInformaceAktuálně Školství 

a sociální oblast

Škola byla otevřena v roce 
1988. Dnes ke škole patří 

i mateřská škola.

 V současné době na škole fungují 
sportovní třídy se zaměřením na hokej, 
tenis a gymnastiku. Ke škole patří také 
pěkná moderní školní kuchyně s jídel-
nou. Škola je dále doplněna vycházko-
vými dvory a sportovním areálem, jehož 
vybavení se stále doplňuje pro větší spor-
tovní vyžití (kopaná, atletika, házená, 
hokejbal, volejbal, stolní tenis, tenisové 
kurty, dráha pro in-line, automodelářská 
dráha ap.). Součástí školy jsou také tři 
tělocvičny (nová gymnastická tělocvična 
byla otevřena na začátku školního roku 
2007/2008) a vlastní posilovna.

Škola byla otevřena v roce 1988. 
Dnes ke škole patří i mateřská škola.

 V současné době na škole fungují 
sportovní třídy se zaměřením na ho-
kej, tenis a gymnastiku. Ke škole patří 
také pěkná moderní školní kuchyně 
s jídelnou. Škola je dále doplněna vy-
cházkovými dvory a sportovním are-
álem, jehož vybavení se stále doplňuje 
pro větší sportovní vyžití (kopaná, 
atletika, házená, hokejbal, volejbal, 
stolní tenis, tenisové kurty, dráha pro 
in-line, automodelářská dráha ap.). 
Součástí školy jsou také tři tělocvič-
ny (nová gymnastická tělocvična byla 
otevřena na začátku školního roku 
2007/2008) a vlastní posilovna.

Mateřská škola Fanderlíkova se stala  
součástí  Základní školy Melantrichovy 
od 1.1.2004.      

Při práci s dětmi se pozitivně odráží in-
vence a estetické zaměření učitelek. Škola 
zaznamenává úspěchy zejména v oblasti 
výtvarné výchovy, které  dokládají ceny 
získané na výtvarných soutěžích. Učitelky 
připravují pěkná vystoupení na festival ma-
teřských škol Mateřinka.

 Děti se v mateřské škole mohou zapojit 
do keramického, tenisového a tanečního 
kroužku. Velký zájem je také o kroužek 
angličtiny, který v mateřské škole vedou  
učitelky základní školy. Přímo v budově 
mateřské školy pracuje klinická logopedka, 
která provádí nápravu vad řeči před vstu-
pem do 1.třídy základní školy.

Mateřská škola pracuje podle Školního 
vzdělávacího programu Rok je 
dlouhý copánek, který si klade 

za cíl provázet děti kalendářním rokem. Je 
rozdělen do čtyř integrovaných bloků – Co 
přináší podzim, Paní zima jede, Jaro je tu 
a Léto, milé léto. 

Spojení mateřské školy se základní ško-
lou přináší mnoho výhod. Děti z mateřské 
školy navštěvují starší kamarády  ve třídách 
základní školy a v družině. Starší děti ze 
základní školy přicházejí za dětmi do ma-
teřinky oslavit s nimi Den dětí, Mikuláše 
nebo závěr školního roku.

Tato společná setkávání usnadňují dě-
tem přechod z mateřské školy do 1. třídy 
základní školy.

Strategie rozvoje mateřské školy je sou-
částí koncepce celého subjektu ZŠ a MŠ 
Melantrichova. V současnosti usiluje ve-
dení základní a mateřské školy o získání fi -
nančních prostředků na zateplení a opravu 
budovy mateřské školy a na zlepšení tělo-
výchovného vybavení školní zahrady. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Místo předškolního vzdělávání dětí

Pomáháme

Se zahájením školního roku vstoupili 
žáci naší školy do nových učeben, jejichž 
modernizace proběhla díky dotaci, kte-
rou se podařilo získat prostřednictvím 
schválené projektové žádosti  "Moder-
nizace učeben pro zlepšení využívání IT 
technologií při výuce" z Regionálního 
operačního programu regionu soudrž-
nosti Střední Morava.  Na  celkových 
nákladech  projektu 3, 146 milionů 
korun se podílel patnácti procenty 
i zřizovatel školy město Prostějov. 

Za tyto fi nanční prostředky 
byly zmodernizovány dvě učebny, 
ve kterých je k dispozici 30 a 13 
žákovských počítačů.  Součástí 
celkové rekonstrukce bylo rovněž 
snížení podhledů, instalace nové-
ho osvětlení, výmalba, vybavení 
novým nábytkem a moderním 
technickým vybavením. Přede-

vším jsou to  interaktivní tabule, data-
projektory, vizualizéry a klimatizační 
jednotky. 

Žáci tedy mohou již od samotného 
začátku nového školního roku využívat 
atraktivnější prostředí pro výuku s ši-
rokou nabídkou programů. Moderní 
vybavení jistě přispěje i ke zkvalitnění 
a inovaci vyučovacích metod. 

Modernizace učeben
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Sportovní třídy 

Projekt Comenius
Vedle nemalého množství projektů, kterých se naše škola účastní a které na ní 

probíhají, je škola již přes rok aktivně zapojena do mezinárodního projektu Co-
menius. Tento projekt je zaměřen zejména na multikulturní výchovu dětí, která 
je realizována srovnáváním tradic, zvyků, jazyka a dalších aspektů kultury vybra-
ných evropských národů. V rámci Comenia se vybraní žáci školy dokonce účastní 
pravidelných cest do zahraničí, kde vždy stráví týden v hostitelské rodině a mají 
tak jedinečnou šanci poznat každodenní život svých zahraničních vrstevníků. 
V minulém školním roce tak tucet žáků zavítal do Itálie a Dánska, zatímco v tom 
letošním se mohou děti pro změnu těšit na návštěvu Portugalska či Řecka. V po-
rovnání s dalšími evropskými ze-
měmi zapojenými do projektu, je 
práce naší školy hodnocena velmi 
kladně. Zejména ucelená portfolia 
našich žáků na projektem vymeze-
ná témata a jejich výtvarné práce 
sklízí velký ohlas. To nejpodstat-
nější však je, že žáci se ze svých 
cest vrací vždy nadšení a plní do-
jmů a zážitků.

Přehled zaměření na jednotlivé sporty a úspěchy našich žáků

Školní družina jako součást školy se 
snaží o smysluplné využívání volného 
času dětí a nabízí mnohostranné vyžití 
- sportovní, výtvarné, kulturní a rekre-
ační.

  Prostory ŠD působí příjemným es-
tetickým dojmem, zařízení se doplňuje 
a obnovuje.Děti mají k dispozici samo-
statné prostory, množství her, audiovi-
zuální techniku a PC. Pro další aktivity 
mohou využívat keramickou dílnu, ku-
chyňku a počítačovou učebnu. Výhodou 
pro pobyt v přírodě je blízký park, bioko-
ridor Hloučela a pro sportovní a pohybo-
vé hry hřiště. 

  Velký ohlas mají výlety ŠD. V posled-
ní době jsme navštívili hasičské muzeum 
v Čechách pod Kosířem a hrad Veveří.

  Využíváme spolupráce s DDM, na-
vštěvujeme akce zaměřené na pracovní 
činnosti. Pořádáme besedy s policií a ha-
siči, aby si děti uměly poradit v různých 
situacích.

  Mezi další aktivity patří pořádání vý-
stavek, soutěží a celodružinových akcí „ 
Karneval veselí“, „Rej čarodějnic“, „ Dob-
rodružné odpoledne“, „ Honba za pokla-
dem“ a další.

  Navštěvujeme pravidelně plavecký 
bazén v lázních, dopravní hřiště, fi lmový 
klub Bijásek, akce v Duze.

  Připravujeme podzimní „ Dračí od-
poledne“ s dávkou legrace, ale i práce.

  Při veškeré činnosti ŠD oceňujeme 
spolupráci tř. učitelů, správních zaměst-
nanců a vždy podporu vedení školy.

„ Svět kolem nás“

Každoročně si žáci i učitelé na ZŠ 
a MŠ Melantrichova připomínají ,,Den 
stromů“, který slaví lidé na celém světě 
20. října. Právě v tuto dobu jsou stro-
my nejkrásnější a hrají všemi barvami, 
obdobně jako malí, velcí i dospělí, kte-
ří oblečení do stejných barev podzimu 
,,vyrážejí“ do školy.

Pro žáky je pravidelně připravován za-
jímavý celodenní program, kterým žije 
celá škola. Žáci se vypravují na tématické 
vycházky, v jednotlivých předmětech se 
věnují dané tematice, lepí listy z papíru, 

malují podzimní přírodu, instalují nástěn-
ky ze svých prací, vyrábějí modely stro-
mů, poznávají druhy dřeva, téma strom 
je využito v anglickém i německém jazy-
ce. Souběžně s Dnem stromů vyhodnotí 
školní rada (složená z předsedů tříd) vítěze 
soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu, jsou 
rozdána ocenění v literární, fotografi cké, 
či výtvarné soutěži. Žáci si odnesou kro-
mě pěkných cen i hlavní výhru - dva velké 
dorty. Nezapomíná se ani na naši mateř-
skou školu. Deváťáci připravují zajímavý 
program předškolákům. Den stromů má 
na škole již tradici, a proto nezbývá než 
věřit, že až jednou naše děti vyrostou, žád-
ný strom nepoškodí, ale s láskou ho obe-
jmou.

Každoročně si žáci i učitelé na ZŠ 
MŠ M l i h ři í jí D

malují podzim
ky ze svých p
mů, poznávaj
je využito v a
ce. Souběžně 
šk l í d ( l
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Výstavba Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Po již připravených a částečně i zreali-
zovaným programech regenerace sídlišť 
Hloučela, svobody, Brněnská - Libušinka, 
E. Beneše a Dolní zahajuje město Prostějov 
i regeneraci sídliště Šárka.

Cílem programu je ve spolupráci se 
zde žijícími občany navrhnout komplexní 
úpravy sídliště, které budou následně rea-
lizovány. Po architektonické stránce bude 
projekt zabezpečován studiem 2 arch, s.r.o. 
Prostějov. Jsme si však vědomi, že nejde-
tailnější znalosti o sídlišti a potřebách dal-
šího rozvoje lokality mají jeho obyvatelé. 
Proto bychom Vás rádi poprosili o vypl-
nění přiložené ankety, která nám přinese 
základní představu o vašich potřebách ke 
zkvalitnění života na sídlišti Šárka. Anketní 
lístek prosím odevzdejte do 13. listopadu 
na Informačním centru městského úřadu 
Prostějov nebo jej zašlete na adresu: Měst-
ský úřad Prostějov, odbor rozvoje a inves-
tic, Školní 4. Anketu můžete vyplnit také na 
internetových stránkách města Prostějova 
(www.prostejov.eu).

Na základě Vašich potřeb a odborných 
stanovisek zainteresovaných organiza-
cí bude zpracován základní návrh úprav 
sídliště Šárka. K veřejnému projednání 
návrhu bychom Vás rádi pozvali dne 25. 
listopadu v 16:00 hodin do Společenského 
domu Prostějov, s.r.o. Komenského 6 (bý-
valé KaS Centrum). S grafi ckou podobou 
zpracovaného návrhu se budete moci před 

samotným veřejným projednání seznámit 
na internetových stránkách města Prostě-
jova a prostřednictvím zástupců bytových 
samospráv, kterým jej v předstihu zašleme.

Celý program bude zpracováván v sou-
ladu s podmínkami Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR, aby bylo možné na navazující 
realizaci využít státní dotaci.

Věříme, že budete mít zájem se podílet 
na zlepšení Vašeho okolí a zúčastníte se 
dotazníkového šetření i veřejného projed-
nání. Za Vaše náměty a účast Vám předem 
děkujeme.

Sídliště Šárka čekají rozsáhlé úpravySídliště Šárka čekají rozsáhlé úpravy

V prostoru sídliště Šárka mezi uli-
cemi Jezdecká – Lidická již úpravy 
veřejných prostranství probíhají. 
V rámci projektu regenerace proto 
bude věnována pozornost prostoru 
vymezenému ulicemi Jezdecká, Šár-
ka, Dolní a rychlostní komunikací 
R 46.

ANKETA
Město Prostějov, zastoupené odborem rozvoje a investic Městského úřadu Pros-

tějov, zadalo zpracování dokumentu „Projekt regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ 
společnosti 2 arch s.r.o., jehož výsledkem by měl být návrh na zlepšení životních 
podmínek obyvatel sídliště Šárka.

Protože považujeme za důležité vyslyšet Vaše připomínky, potřeby a tužby, pro-
síme Vás o zapojení se do ankety vyplněním jednotlivých políček, či o rozšíření ná-
zorů v textu. Vaše připomínky budou posouzeny při zpracování projektu a budou 
konzultovány na veřejném jednání, které proběhne dne 25. listopadu v 16:00 hodin 
ve Společenském domě Prostějov, s.r.o. Komenského 6 (bývalé KaS Centrum).

1. DOPRAVA – bezpečnost Umístění Četnost 
 Vyhovující  Nevyhovující Vyhovující  Nevyhovující
a/ Parkovací stání    
b/ Garáže    
c/ Cyklistické stezky    
d/ Chodníky    

2. PARTER – vybavenost Umístění Četnost
Vyhovující  Nevyhovující Vyhovující  Nevyhovující
a/ Lavičky    
b/ Odpadkové koše    
c/ Veřejné osvětlení    
d/ Stojany pro kola    
e/ Sušáky na prádlo, klepače    
f/ Umístění kontejnerů    
g/ Odpad. Koše na psí exkrementy    

3. ZELEŇ Dostatečná Nedostatečná
a/ Množství zeleně  

4. ÚDRŽBA A ÚKLID sídliště – četnost Vyhovující Nevyhovující
a/ Vyvážení kontejnerů  
b/ Sekání trávníků  
c/ Úklid sídliště pomocí čistících aut  

5. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ Vyhovující Nevyhovující
a/ Vybavení  
b/ Technický stav  
c/ Umístění  
d/ Četnost  
e/ Program pro různé věkové kategorie  

6. SPOKOJENOST S KVALITOU BYDLENÍ Vyhovující Nevyhovující
a/ Hluk  
b/ Doprava  
c/ Oslunění  

7. BYDLIŠTĚ ÚČASTNÍKA ANKETY: 

Místo pro Vaše další náměty a připomínky (např. spojení MHD, znečištění ovzduší apod.):

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali vyplnění této ankety. Anketní lístek, prosím odevzdejte do 13. 11. 
2009 na Informačním centru Městského úřadu Prostějov, nám. T.G.M. 130/14, zašlete přímo na Odbor rozvoje 
a investic MěÚ Prostějov, Školní 4, Prostějov, vyplňte na www.prostejov.eu, popř. odešlete elektronicky na adresu iva.
vesela@prostejov.eu

Město Prostějov se spolu s dalšími městy 
Olomouckého kraje zúčastní přehlídky in-
vestičních příležitostí pod názvem RegionIn-
vest. Ta proběhne v rámci již 38. pokračování 
stavebního a technického veletrhu STAVO-
TECH - Moderní dům Olomouc ve dnech 
5. – 7. listopadu 2009 v pavilonu A olomouc-
kého Výstaviště Flora a přilehlých venkovních 
plochách.

Veletrh STAVOTECH – Mo-
derní dům je největším podzim-

ním stavebním veletrhem na Moravě, který 
přináší bohatou nabídku stavebních materiálů, 
výrobků, služeb a technologií. Součástí veletrhu 
je řada doprovodných výstav, konferencí, semi-
nářů a prezentací. Stěžejním tématem veletrhu 
a jeho specializované sekce EKOENERGIE jsou 
úspory energie, nízkoenergetické stavění a vyu-
žití obnovitelných zdrojů energie.

Čtenáři Radničních listů mají možnost pro 
návštěvu veletrhu využít přiloženou volnou 
vstupenku.

Prostějov se představí na veletrhu STAVOTECH

poøadatel veletrhu tel./fax: 585 232 097, mobil: 776 711 499, e-mail: fuglickova@omnis.cz
Omnis Olomouc, a.s., Kosmonautù 8, 772 11 Olomouc 2, www.omnis.cz

SOUÈÁSTÍ JSOU:

OLOMOUCKÉ DNY
ARCHITEKTURY
A STAVEBNICTVÍ
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Gymnázium Jiřího Wolkera oslavilo v divadle 110 let 
Večer v sobotu 10. října patřil v prostějov-

ském Městském divadle oslavám 110 let

Gymnázia Jiřího Wolkera. Program připra-

vili členové studentského divadelního sou-

boru Point spolu s dalšími účinkujícími.

Slavnostní atmosféru podtrhly dva křty –

hudebního alba pěveckého sboru Lery´s

Cherries a knihy PROSTĚ.JO.V  TOMHLE

MĚSTĚ ŽIJEM, jež vznikla z prací studen-

tů školy. Večerem provázeli „profesoři“

Genius (v podání Miroslava Ondry) a Loci

(Aleš Procházka), kterým sekundoval Jiří

Wolker (Robert Kozmík). Na pódium si pro-

fesoři zvali další slavné postavy z řad absol-

ventů gymnázia. Zlatým hřebem zhruba

hodinového famózního představení byla

hudební dramatizace básně Jiřího Wolkera

Balada o očích topičových, která sklidila u

publika obrovský potlesk. Galavečer byl

zakončen studentskou hymnou Gaudeamus

Igitur, kterou zapělo celé divadlo. 

„Chtěl bych poděkovat Divadlu Point a ko-

legům za přípravu oslav. Byl jsem potěšen,

že se slavnostního večera zúčastnili Martin

Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, Jan

Tesař, starosta města Prostějova, Miroslav

Černošek, jednatel společnosti TK Plus a

pan Jiří Vybíral. I jim patří mé velké podě-

kování,“ uvedl Michal Šmucr, ředitel Gym-

názia Jiřího Wolkera. -red-

Před rokem hledal Aplaus lásku, tentokrát pátral po pravdě 
Inscenací Milana Kundery Ptákovina v

nastudování Činoherního klubu Praha

odstartoval ve středu 14. října druhý

ročník divadelní přehlídky Aplaus, kte-

rou uspořádalo Městské divadlo v Pro-

stějově ve spolupráci s významnou čes-

kou marketinkovou společností TK plus. 

Před rokem spojovalo setkání tří inscenací z

Prahy, Brna a Bratislavy téma milostného

vztahu v jeho různých podobách. Od tradi-

čního pojetí po skandální provokaci. „Mot-

tem letošního ročníku se stala, zjednodušeně

řečeno, pravda. Hledání pravdy jako proti-

pólu lži a pokrytectví či náhlé odhalení uta-

jované pravdy přináší na scénu mimořádně

vypjaté situace. Strhující výkony českých,

moravských a slovenských herců a jejich

umění vykreslit bolestný zápas s režimem i

se sebou samým naplňují náš pořadatelský

záměr – uspořádat v Prostějově atraktivní

svátek divadla,“ uvedla ředitelka Městského

divadla v Prostějově Alena Spurná.

Úvodní hra Ptákovina naplnila tento záměr

vrchovatě. Činoherní klub ji zařadil do

svého repertoáru po téměř čtyřiceti letech

od premiéry. Ptákovina se v roce 1969 hrála

jen několik měsíců, nastupující normaliza-

ce ji zakázala. K návratu inscenace na

české jeviště svolil Kundera podle svých

slov zejména proto, že režisér Ladislav

Smoček je jedním z těch mizejících diva-

delníků, kteří ještě berou vážně dramatický

text. Odborná kritika označila nové uvede-

ní Ptákoviny za triumfální návrat dramati-

ka. Soustavně vyprodaná představení v

Činoherním klubu svědčí o mimořádném

zájmu diváků. Činoherní klub získal pres-

tižní titul Divadlo roku 2008 a Jaromír

Dulava za roli Předsedy Cenu Alfréda

Radoka za nejlepší mužský herecký výkon

roku 2008. Představení je však součtem

skvělých a přesných hereckých kreací,

mezi nimiž dominují Ondřej Vetchý, Lucie

Žáčková či Marika Procházková. Hlasy

prostějovských diváků přisoudili této

inscenaci třetí místo.

Vítězným představením divácké ankety se

stala hra francouzského autora Samuela

Benchetrita Mínus dva, kterou nastudovalo

brněnské Divadlo Bolka Polívky spolu s

bratislavským Štúdiem L+S. Mínus dva, to

je krásný lidský příběh dvou mužů s fatál-

ní diagnózou, kteří utíkají z nemocnice,

aby zakusili ještě kousek života. Do chvíle

než je Nejvyšší „odečte“, prožijí s nimi

diváci epizody tragické a komické, černé i

bílé.  Postavy Petra a Petera vytvořili Bolek

Polívka  a Milan Lasica tak, že v nich

každý našel kousek sebe, svého života, své

bolesti, radosti i naděje. Hezké herecké

příležitosti vytvořil režisér Juraj Nvota také

Jitce Čvančarové a Martinu Hofmannovi.

Prostřední příčku ankety Aplaus 2009

obsadilo bratislavské Divadlo Aréna, které

uvedlo inscenaci Komunizmus současné-

ho dramatika Viliama Klimáčka se Zdenou

Studenkovou a Jurajem Kukurou v hlav-

ních rolích. Tuto normalizační tragédii

vystihla slovenská kritička Marianna

Jaremková: „Komunizmus je presne vysta-

vaná tragédia. Nemárni čas polovičnými

emóciami ani zdĺhavým vysvetľovaním.

Zdanlivo zábavná prvá tretina sa zlomí do

druhej časti. V nej je divák svedkom

extrémnej podoby výsluchu. Záverečný

obraz je antickým finále na efektnej scéne.

Maličký človek rozdrvený mocou. Režisér

Martin Čičvák využil originálne scénické

nápady, ktoré priniesol rakúsky scénograf

Hans Hoffer. Priznáva hre všetku divadel-

nosť a nepokúša sa hrať na dokument

doby. Pracuje s dynamikou a atmosférou.

Juraj Kukura a Zdena Studenková sa

nezľakli skutočne vypätých emocionál-

nych scén, aké na slovenských javiskách

príliš často nevidieť.“ -eze-

Vítězným představením Aplausu 2009 se stala hra Mínus dva, kterou nastu-

dovalo brněnské Divadlo Bolka Polívky spolu s bratislavským Štúdiem L+S. Z

rukou Aleny Spurné šek přebírá Petr Bílek, vlevo Jiří Vybíral, jednatelé Divadla

Bolka Polívky. Foto Jiří Vojzola

Zhudebněná Wolkerova Balada o

očích topičových sklidila u publika

obrovský potlesk.
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NEDĚLE 1. LISTOPADU

17.30  Lištičky 

Koprodukční filmové drama. Režie: Mira Fornayová,

86 min, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný.

20.00 Protektor

České milostné drama.

Co všechno jste ochotni zradit PRO LÁSKU ? 
V hl. rolích  J. Plodková, M. Daniel, K. Melíšková aj.

Režie: Marek Najbrt, 100 min, premiéra, mládeži do

12 let nevhodný.

PONDĚLÍ 2. LISTOPADU

14.00  Bolt, pes pro každý případ  

USA 2009, 85 min    režie : Sam  Fell 

17.30    Bejvalek se nezbavíš

Americká romantická komedie  

Před minulostí někdy neutečeš…
V hl. rolích  M. Mc Conaughey, J. Garnerová aj.,

režie: Mark Waters,  101 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný. 

20.00 Lištičky 

ÚTERÝ 3. LISTOPADU

17.30  Bejvalek se nezbavíš

20.00    Lištičky 

STŘEDA  4. LISTOPADU

17.30 Bejvalek se nezbavíš 

20.00  Lištičky     

ČTVRTEK 5. LISTOPADU

17.30  2 Bobule    

Volné pokračování úspěšné komedie. 

Jihomoravské vinice a eskapády dvou kamarádů…
V hl. rolích  K. Hádek, J. Langmajer, L. Lipský, J.

Krampol, T. Voříšková, J. Švandová aj., režie: Vlad

Lanné, 93 min, mládeži přístupný, premiéra

20.00  2 Bobule                       

PÁTEK 6. LISTOPADU

17.30 2 Bobule        

20.00    2 Bobule      

SOBOTA 7. LISTOPADU

17.30    2 Bobule     

20.00    2 Bobule         

NEDĚLE 8. LISTOPADU

17.30    2 Bobule           

20.00    2 Bobule 

PONDĚLÍ  9. LISTOPADU

17.30    2 Bobule              

20.00    2 Bobule 

ÚTERÝ 10. LISTOPADU

17.30    2 Bobule 

20.00    2 Bobule  

STŘEDA 11. LISTOPADU

17.30    2 Bobule                 

20.00    2 Bobule          

ČTVRTEK 12. LISTOPADU

17.30    Chceš mě, chci tě 

Americká romantická komedie.   

Režie: Robert  Luketic, 96 min, české titulky, premié-

ra, mládeži do 12 let nevhodný.     

20.00    Náhradníci

Americký akční scfi-fi thriller. 

MÍT SVÉHO DOKONALÉHO NÁHRADNÍKA. Co by
se mohlo stát?
V hl. roli B. Willis, režie: Jonathan Mostow, 88 min,

české titulky, premiéra, ŠUP, mládeži do 12 let

nevhodný.     

PÁTEK 13. LISTOPADU

17.30    Chceš mě, chci tě                  

20.00    Náhradníci 

22.15    Náhradníci - NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

SOBOTA 14. LISTOPADU

17.30 Chceš mě, chci tě              

20.00    Náhradníci  

22.15    Náhradníci - NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

NEDĚLE 15. LISTOPADU

17.30 Chceš mě, chci tě       

20.00 Náhradníci         

PONDĚLÍ 16. LISTOPADU

17.30 Náhradníci

20.00 District 9

Americký akční scfi-fi thriller. Tady nejste vítání!
Režie: Neill Blomkamp, 112 min.  

ÚTERÝ 17. LISTOPADU

17.30 Náhradníci

20.00 District 9  

STŘEDA 18. LISTOPADU

17.30 Náhradníci      

20.00 District 9  

ČTVRTEK 19. LISTOPADU

17.30 Ženy mého muže 

Slovensko-česko-maďarský film.

Stín jiných žen zastínil hvězdu jejich lásky..
V hl. rolích  Z. Studénková, M. Stropnický, E.

Bándor, V. Dlouhý, L. Nosek, A. Polívková aj.  režie:

Ivan Vojnár, 82 min, premiéra, mládeži do 12 let

nevhodný 

20.00     Ženy mého muže         

PÁTEK 20. LISTOPADU

17.30 Ženy mého muže                  

20.00 Hanebný pancharti  

Americký akční- válečný film. Hanebně zparchantělá
jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Opět

nový Quentin Tarantino V hl. rolích  B. Pitt, E. Roth,

D. Krügerová aj., režie: Quentin Tarantino, 149 min,

české titulky, repríza, ŠUP, mládeži do 12 let nevhod-

ný

SOBOTA  21. LISTOPADU

17.30 Ženy mého muže                 

20.00 Hanebný pancharti                  

NEDĚLE  22. LISTOPADU

17.30 Ženy mého muže          

20.00 Ženy mého muže                

PONDĚLÍ 23. LISTOPADU

14.00 Kletba měsíčního údolí 

UK/ Maď/Fr   2009, 102 min    režie :  Gabor Csupo

17.30 Ulovit miliardáře 

Česká komedie. Drzá a přitom velmi aktuální komedie
z našich dní…V hl. rolích  T. Matonoha, E. Janečková,

J. Mádl, K. Sedláková, M. Etzler, B. Polívka, D,

Vávra, M. Šteindler.  Režie: Tomáš Vorel, 100 min,

repríza, mládeži přístupný

20.00 Miloš Forman: Co tě nezabije…

Český celovečerní dokument  Miloš Forman tentokrát
jinak. Dokumentární vyprávění, ve kterém nechybějí

emoce. Režie: Miloslav Šmídmajer, 100 min, premié-

ra, mládeži přístupný

ÚTERÝ 24. LISTOPADU

17.30 Ulovit miliardáře                         

20.00 Miloš Forman: Co tě nezabije…

STŘEDA  25. LISTOPADU

17.30 Ulovit miliardáře                  

20.00 Miloš Forman: Co tě nezabije…  

ČTVRTEK  26. LISTOPADU

17.30 Číslo 9   

Americký animovaný sci-fi film. Animovaný epos,
který svým poselstvím přesahuje hranice „jenom“
animovaného filmu. Režie: Shane Acker, 79min,

české titulky, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Rozervaná objetí 

Španělský film. Již čtvrté společné setkání Pedra
Almodóvara a Penelope Cruzové. Režie: Pedro

Almodóvar, 128 min.

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

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA BIO KORUNA

Kinoklub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582329622, 582340507

PÁTEK 6. LISTOPADU

17.30 Veni, vidi, vici       

Česká romantická komedie.Romantická komedie z golfu
V hl. rolích  F. Tomsa, J. Kocurová, S. Nováková, B. Klepl,

V. Postránecký aj.  režie: Pavel Göbl, 95 min, premiéra,

mládeži přístupný

20.00    Veni, vidi, vici        

SOBOTA 7. LISTOPADU

15.00    Perníková chaloupka  

17.30 Veni, vidi, vici       

20.00 Veni, vidi, vici         

ÚTERÝ 10. LISTOPADU

15.00   Paříž 1936                          

Fr/ČR/Něm  2008, 120 min. Režie: Christophe

Barratier        

20.00   Zamilovaná zvířata

Francie 2007, 85 min    režie :  Laureát Charbonnier 

PÁTEK 13. LISTOPADU

17.30 Proroctví

Americký mysteriózní  thriller. Záhada padesát let
starého proroctví. V hl. roli N. Cage   Režie: Alex

Proyas, 121 min, české titulky,   repríza, mládeži do 12

let nevhodný 

20.00   Proroctví              

SOBOTA  14. LISTOPADU

15.00   Krakonošovy pohádky

17:30   Proroctví

20.00   Proroctví

PÁTEK  20. LISTOPADU

17:30   Hannah Montana  

Americká rodinná hudební komedie. Žila dva životy, teď si
musí vybrat jen jeden z nich...Na: Peter Chelsom, 102 min,

český dabing,  repríza mládeži přístupný motivy světově

úspěšného TV seriálu - hit pro mládež!    

20.00   Hannah Montana            

SOBOTA 21. LISTOPADU

15.00   Broučci - a bylo zima….

17:30   Hannah Montana    

20.00   Hannah Montana 

ÚTERÝ  24. LISTOPADU

15:00   Líbáš jako Bůh                  

STŘEDA 25. LISTOPADU

17:30   Duše Paula Giamattiho    

USA 2009,  101 min, režie Sophie Barthsová

PÁTEK 27. LISTOPADU

17:30   Noc v muzeu 2      

Americká rodinná komedie. Světla zhasla, dobrodružství
znovu začíná…..V hl. rolích  B. Stiller, A. Adamsová, O.

Wilson, R. Williams aj. Režie: Shawn Levy,  112 min, český

dabing,  ŠUP, premiéra, mládeži přístupný 

20:00   Noc v muzeu  2

SOBOTA 28. LISTOPADU

15.00   Krtek o Vánocích

17:30   Noc v muzeu  2    

20:00   Noc v muzeu  2

PÁTEK 27. ŘÍJNA

17.30    Číslo 9

20.00 Rozervaná objetí   

SOBOTA 28. LISTOPADU

17.30 Hrdinové z Daranu 

Nizozemský rodinný film. Strhující dobrodružný
film pro děti i dospělé. Režie: Lourens Blok, 86

min, český dabing, premiéra, mládeži přístupný.

20.00 Rozervaná objetí 

NEDĚLE 29. LISTOPADU

17.30 Hrdinové z Daranu 

BIO SENIOR BIO SENIOR

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

STŘEDA  4. LISTOPADU

13.00 Kronika rodu Spiderwicků

Rodinný
USA 2008, 95 min.

Dům prastrýce Spiderwicka, do kterého se sourozenci

Jared, Simon a Mallory právě přistěhovali, vypadal už na

první pohled velmi záhadně. 

VSTUPNÉ: 40,- Kč 

PÁTEK 6. LISTOPADU

18.00 Harry Potter a Princ dvojí krve

Dobrodružný, fantasy, přístupný
Velká Británie, USA, 2009, 153 min., české titulky

Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se mu

dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena -

„Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se

dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti.

VSTUPNÉ: 40,- Kč 

STŘEDA 13. LISTOPADU

13.00 Čarodějův učeň

Hororová pohádka
Československo 1977, 73 min.

Kouzelný příběh o Krabatovi, pocházející původně z

Indie a objevující se později v různých obměnách soubo-

je čarodějova učně a mistra v mnoha zemích světa , je

příběhem chlapce, který se na prahu dospělosti přiblížil

temným silám a je jimi fascinován, dokud nepozná, že jej

mohou zahubit. Převyprávění lužickosrbské legendy o

Krabatovi (Krawatovi, Chorvatovi) z přelomu 17. a 18.

století ze slezské Horní Lužice, již nám svým nenapodo-

bitelným způsobem předkládá mistr českého filmu Karel

Zeman na motivy knihy liberečáka Otfrieda Preusslera.

VSTUPNÉ: 40,-Kč

20.00 Pařba ve Vegas

Komedie, do 12 let nevhodný
USA 2009, 100 min., české titulky

Od režiséra filmu ROAD TRIP přichází do kin nová

komedie o loučení se svobodou, které se nepředstavitel-

ným způsobem zvrhne. Dva dny před svou svatbou

odjíždí Doug (Justin Bartha) a jeho tři kamarádi (Bradley

Cooper, Ed Helms a Zach Galifianakis) do Las Vegas na

nezapomenutelnou party. Jenže když se ráno probudí s

třeštící hlavou a kocovinou, zjistí, že si vlastně vůbec nic

nepamatují. Jejich luxusní hotelový pokoj vypadá jak po

výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde najít. 

VSTUPNÉ: 50,- Kč 

PÁTEK 20. LISTOPADU

20.00 Protektor

Drama, romantický, do 12 let nepřístupný
Česko, 2009, 100 min.,

Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí vále-

čného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh

o skutečných citech, o lásce, která v extrémních dobách

může vést až na samou hranici sebedestrukce, a přesto má

v sobě sílu a naději. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou

důstojnost a nakonec o život v temných časech

Protektorátu. Rozhlasový reportér Emil Vrbata a herečka

Hana jsou manželé. Píše se rok 1938, atraktivní Hana

slaví první úspěchy ve filmu, je obletována ctiteli. Emil

žárlí. Německá okupace a začátek války obrátí jejich živo-

ty naruby. Hana je konfrontována se svým židovským

původem, z výšin nadějně rozběhnuté kariéry padá na dno

společenského žebříčku

VSTUPNÉ: 50,- Kč 

SOBOTA 27. LISTOPADU

18.00 Vzhůru do oblak

Animovaný, komedie. USA, 2009, 96 min.,

Carl Fredricksen (Edward Asner) je 78-letý stařík. Když

byl Carl mladý, potkal a nakonec si i vzal dívku jménem

Ellie, která vyrůstala ve středozápadním městečku. Ellie

vždycky snila o objevování nových končin, ale zemřela

dříve, než k tomu dostala šanci. 

VSTUPNÉ: 40,- Kč

ART FILM
ART FILM

BIO KORUNA

20.00 Rozervaná objetí

PONDĚLÍ 30. LISTOPADU

14.00 Kdopak by se vlka bál

ČR 2009,  85 min    režie Maria Procházková 

20.00 Happy - Go - Lucky    

Britská komedie. Film, který zcela jistě vykouzlí úsměv na
vaší  tváři. Režie: Mike Leigh, 118 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži do 12 let nevhodný.

20.00 Luise - Michel      

Černo-černá francouzská komedie….Jít na pracák nebo
zabít šéfa? Režie: Gustave Kervern a Benoît Delépine,

české tutulky, 94 min, premiéra, mládeži do 12 let

nevhodný. 

BIJÁSEK
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Film Chceš mě, chci tě je chytrou a sexy

komedií o mužích, ženách a obrovské pro-

pasti, která odděluje to, jak o sobě

navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné

pohlaví svádět. Katherine Heigl a Gerard

Butler v ní ztvárňují dva kolegy z donuce-

ní, kteří se bytostně nesnášejí. Ona se

snaží najít kvalitního ideálního partnera.

Jeho posláním je říkat ženám, aby se pro-

braly a uvědomily si, že muži myslí jen na

jediné. Ale když se rozhodne jí pomoci 

získat to, po čem touží, zjistí navzájem

navzdory všem očekáváním, jak silně se

mohou přitahovat i ty největší protiklady.

Abby Richter (Heigl) je ambiciozní produ-

centka ranní televizní talk show, která je

hrdá na to, že dokáže během chvilky vyře-

šit jakýkoliv problém – tedy kromě toho,

že je stále svobodná. Co se schůzek týče,

má organizátorka tělem i duší Abby na

svém kontě jen dlouhou řadu neúspěchů.

Když její pořad začne klesat na sledova-

nosti, je Abby nucena spojit své síly s nově

přijatým spolupracovníkem Mikem

Chadwayem (Butler), mužem, který ji iri-

tuje snad naprosto vším. 

2Bobule jsou volným pokračováním úsp-

ěšné filmové komedie Bobule, kterou vidě-

lo v kinech přes 360 000 diváků a která se

stala jedním z nejúspěšnějších filmů roku

2008. Opět budeme sledovat eskapády dvo-

jice kamarádů Honzy (Kryštof Hádek) a

Jirky (Lukáš Langmajer). Jirka se zaplete s

mladou krásnou dívkou, jejíž otec (Jiří

Krampol) má ovšem o nápadnících své

dcery úplně jiné představy … a Jirka raději

prchá za kamarádem Honzou na jižní

Moravu. Honza zatím žije s Klárou (Tereza

Voříšková) na dědečkově vinařství, a jako-

žto vinař začátečník se pouští do vrcholné-

ho umění slámového vína. Nejen, že čelí

neúspěchům, ale po nečekaném příchodu

kumpána Jirky se jeho život obrátí naruby.

Jirkova slabost pro ženy se totiž doslova

zvrhla v zápas o život. Pokračování kome-

die z poetického prostředí jihomoravských

vinic obohatí i nové postavy a nové herecké

tváře v čele s Jiřím Kornem, Jiřím

Krampolem a Janou Švandovou. Pro

Lubomíra Lipského, který znovu ztvární

roli dědečka, znamenají 2Bobule filmovou

roli číslo 100! 

2 BOBULE Režie:Vlad Lanne

Au pair Alžběta se zoufale snaží vytvořit

si svůj nový domov v Irsku tím, že si chce

najít chlapa za každou cenu. Částečně

proto, že její skutečný domov na

Slovensku bude brzy srovnán se zemí

kvůli nové dálnici, ale hlavně má své

osobní důvody. Její starší sestra Tina,

zasnoubená s Irem Stevem, jí chce

pomoct, cítí, že jí to dluží. Alžběta ale její

pomoc kategoricky odmítá a zdá se, že na

idylický bezstarostný život Tiny se

Stevem žárlí. Od začátku je mezi sestrami

něco temného, nevyřčeného, co vytváří

obrovské napětí a brání jim přiblížit se k

sobě. Z jejich pohledu představují muži

jedinou šanci nabízející štěstí a lepší

život. Jedinou možností pro sestry, jak se

dostat ven z tohoto bludného kruhu, je

postavit se jejich společné minulosti –

momentu, o kterém nikdo nepromluvil a

nepojmenoval ho od chvíle, kdy se stala.

Alžběta se rozhodne zůstat v Dublinu na

vlastní pěst. Potkává tam podivnou pun-

kerku Ducky, která Alžbětě pomůže udě-

lat první krok do neznáma. 

LIŠTIČKY                     Režie: Mira Fornayová

Je jí třicet a pomalu se smiřuje s tím, že

správní chlapi vymřeli. Nenechá se ničím

vyvést z míry – svět je sice kruté, ale přes-

to krásné místo k životu. Obléká se, jako

by jí bylo 15 a stejně tak se i chová; bez-

prostředně, praštěně a naivně. Všem kolem

sebe chce pomoct ke štěstí. Taková je uči-

telka Poppy a její kroužek kamarádek,

které se zapomněly někde v 60. letech.

Osamělé, přesto usměvavé a plné opatrné-

ho optimismu. Mike Leigh je určitě reno-

movaný režisér, a proto by se k jeho

poslednímu filmu nabízel mnohem vážně-

jší a uctivější postoj, leč po jeho zhlédnutí

se mi jaksi nedostává motivace. Happy-

Go-Lucky mi připomíná uzívané popíjení

krabicového vína po prohýřené noci, pro-

kládané žehráním na stav mužské popula-

ce a pomýlenou moderní společnost.

Prapodivný slepenec epizod, kterým pro-

plouvá hlavní hrdinka s úsměvem od ucha

k uchu, nemá absolutně jakýkoli smyslupl-

ný řád. Jednotlivé situace se na plátně tak

nějak povalují, často bez pointy, vždy však

plné detailních záběrů a dialogů, které

ubíhají do ztracena klišovitými replikami a

prostými „člověčími“ moudry. Propírá se

všechno možné – konstanty života po tři-

cítce, milostné peripetie, krize rodiny,

xenofobie a tak dále. Všechny problémy

vyřeší… úsměv a pohodové „pravdičky“. 

Laskavá člověčinka ze života, taková chce

Happy-Go-Lucky být – příběhem o právu

být praštěný a šťastný ve světě, který je

plný negativ a protivenství. 

HAPPY - GO – LUCKY    Režie: Mike Leighl

Co všechno jste ochotni zradit pro lásku?

Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří

na pozadí válečného dramatu prožívají

vlastní drama soukromé. Příběh o skute-

čných citech, o lásce, která v extrémních

dobách může vést až na samou hranici

sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a

naději. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou

důstojnost a nakonec o život v temných

časech Protektorátu. Rozhlasový reportér

Emil Vrbata a herečka Hana jsou manželé.

Píše se rok 1938, atraktivní Hana slaví

první úspěchy ve filmu, je obletována cti-

teli. Emil žárlí. Německá okupace a

začátek války obrátí jejich životy naruby.

Hana je konfrontována se svým židov-

ským původem, z výšin nadějně rozběhnu-

té kariéry padá na dno společenského

žebříčku. Emil využije šanci zachránit a

zároveň ovládnout Hanin život. Odmítne

rozvod, v zájmu Haniny ochrany setrvá v

„rasově smíšeném manželství“ a stane se

hlasem německé propagandy. Smlouva s

ďáblem si ale vybírá daň. Emilova sebeúc-

ta se hroutí, láska k Haně se mění v „pro-

tektorství“, manželství se propadá do lho-

stejnosti. 

PROTEKTOR Režie: Marek Najbrt

Strhující dobrodružný příběh pro děti i

dospělé o přátelství, o víře v sebe sama, o

snaze něco dokázat a někomu pomoci.

Jedenáctiletý anglický chlapec Jimmy žije

v Africe se svou velmi zaměstnanou mat-

kou, která na něj nemá čas je velice zamě-

stnaná výstavbou golfového letoviska.

Jimmy na místním tržišti potká domoro-

dou dívku Charitu a sněhově bílou mlu-

vící žirafu Seraf. Tajemná Seraf daruje

Jimmymu kouzelný talisman a líčí mu

příběh o dvou domorodých kmenech,

které mezi sebou válčí o půdu. Jimmy je

prý jediný, kdo může tento konflikt vyře-

šit. Jimmyho i Charitu čeká náročná a

nebezpečná cesta do vnitrozemí k bájné-

mu místu Pareo Rock africkou džunglí, při

níž musí překonat mnoho překážek.

Naštěstí s sebou mají pomoc, a to nejen v

podobě Seraf, ale také drahocenného

medailonu. Po cestě zjišťují, že svého cíle

mohou dosáhnout,jedině tehdy, když

budou skutečně věřit sami sobě a nene-

chají si zkřížit cestu nikým a ničím.

Titul napínavého filmu odkazuje ke

jménu Daran, které je odvozeno ze slov

starodávného afrického jazyka Dá a

Raawn (v překladu život a domov či

původ.) Daran, znamenající „kolébka

života“, je pro hrdiny filmu neznámým

místem, kde se zrodil život, místem,

superstar , kde se ukrývají mocné síly… 

HRDINOVÉ Z DARANU                    Režie: Lourens Blok

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ Režie: Robert  Luketic
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SOBOTA 7. LISTOPADU

17.00   HALLOWEEN PARTY

Strašidelné odpoledne plné děsivých skečů, hororo-
vých soutěží, ďábelského tance a pekelné hudby si při-
pravili členové Divadla Point, Pointík I. a Pointík II.
Vstup v masce zdarma. Občerstvení zajištěno.

ČTVRTEK 19. LISTOPADU

19.00 VERNISÁŽ fotografií 

z filmového tábora SOBOTÍN 2009 

a PROMÍTÁNÍ MUZIKÁLU R+J

Filmový muzikál s hudbou Karla Štula vznikl během

pobytu na táboře v Sobotíně letos v létě. Hrají: A.

Kalandrová, L. Válková, M. Tomeček, O. Krátký, M.

Ščudla, M. Bajer , členové Divadla Point a Pointík I.a

II. a další. Scénář a režie:  Miroslav Ondra a Aleš Pro-

cházka

ČTVRTEK 26. LISTOPADU

19.00 Strašidlo Cantervillské

Soubor Pointík I. Prostějov. Inscenace inspirovaná
stejnojmennou povídkou Oscara Wildea. Strašidelný
zámek kdesi v Anglii, nešťastné strašidlo a americká
rodinka…Jak to může dopadnout?
Režie: Jakub Hyndrich

ÚTERÝ 24. LISTOPADU

19.30 NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA 

TO DEVÁTÁ (Aldo Nicolaj).

Divadelní kavárna. Úsměvný bulvár o začátku a
konci jednoho manželského trojúhelníku. Autorovi se
podařilo objevit řešení vskutku originální, ba senza-

ční. Komedie je skvělá svým námětem a dokonalá díky
mistrným dialogům, herecké výkony nevyjímaje. 
Hrají: J. Carda, J. Švandová, R. Hrušínský. 

Režie: Jiří Menzel

Vstupné:  200,- Kč 

Předprodej vstupenek v pokladně kina Metro, prodej

možný na fakturu i relaxpassy.

NEDĚLE 1. LISTOPADU

17:00   DUŠE V POHYBU

Taneční a hudební projekt  
divadelní sál mimo předplatné
Pořádá občanské sdružení BALET GLOBA

Vstupné 80 Kč

STŘEDA 4. LISTOPADU

9.00    Josef Krofta – Jiří Vyšohlíd

SŮL NAD ZLATO

Divadlo Drak Hradec Králové

divadelní sál pro školy
Rčení „sůl nad zlato“ díky známé pohádce všichni

známe. Pro žáky do 12 let. Režie: Josef Krofta.

Konec představení asi v 9. 50 hodin

Vstupné 60 Kč

11.00    Josef Krofta – Jiří Vyšohlíd

SŮL NAD ZLATO

Divadlo Drak Hradec Králové

divadelní sál pro školy
Pro žáky do 12 let. Režie: Josef Krofta.

Konec představení asi v 11. 50 hodin

Vstupné 60 Kč

ČTVRTEK 5. LISTOPADU

19:00    Franco D´Alessandro

ŘÍMSKÉ NOCI

Divadlo v Řeznické Praha

divadelní sál skupina 5P
Hra vypráví o třicetiletém přátelství mezi americ-

kým dramatikem Tennessee Williamsem a italskou

herečkou Annou Magnani. Režie: Gregory Abels

Konec představení asi ve 21.30 hodin

Vstupné 230, 250, 270 Kč

VYPRODÁNO

PÁTEK 6. LISTOPADU

9.00    Josef Krofta – Jiří Vyšohlíd

SŮL NAD ZLATO

Divadlo Drak Hradec Králové

divadelní sál pro školy
Rčení „sůl nad zlato“ díky známé pohádce všichni

známe. Drakovská verze je o králi Jiřím šedesátém

šestém, který sice panuje v Království hudby, ale na

to, že „solí nad zlato“ může být někdy i hudba, se

přijde až během vyprávění. Pro žáky do 12 let.

Režie: Josef Krofta.

Konec představení asi v 9. 50 hodin

Vstupné 60 Kč

11.00    Josef Krofta – Jiří Vyšohlíd

SŮL NAD ZLATO

Divadlo Drak Hradec Králové

divadelní sál pro školy
Pro žáky do 12 let. Režie: Josef Krofta. Konec před-

stavení asi v 11. 50 hodin

Vstupné 60 Kč

SOBOTA 14. LISTOPADU

19:00    ČESKÉ NEBE

aneb Cimrmanův
dramatický kšaft 
Divadlo Járy Cimrmana

divadelní sál mimo předplatné
Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 290, 310, 330 Kč

VYPRODÁNO

STŘEDA 18. LISTOPADU

19:00    Nathalien Richard Nash

OBCHODNÍK S DEŠTĚM

Divadlo Na prádle Praha
divadelní sál skupina B

Podvodník a snílek Bill Starbuck přijde bůhví odkud

a za sto dolarů slíbí dodat „až do domu“ pořádný

déšť. Hrají: I. Bareš, K. Březinová, P. Křiváček, R.

Pomajbo, L. Král, J. Saic, Z. Košata. Režie: Petr

Hruška. 

Konec představení asi ve 21.30 hodin

Vstupné190, 200, 210 Kč

ČTVRTEK 19. LISTOPADU

19:00    Paul Pörtner

BLÁZNIVÉ NŮŽKY

Východočeské divadlo
Pardubice

divadelní sál skupina A
Detektivní crazy komedie. Hrají: B. Marková, A.

Veverka, A. Řezníček, E. Lorenc, E. A. Šubrtová ad.

Režie: Petr Novotný

Konec představení asi v e 21.30 hodin

Vstupné 190, 200, 210 Kč

PÁTEK 20. LISTOPADU

11:00    Jiří Havelka a Hadi 

INDIÁN V OHROŽENÍ

HaDivadlo Brno
divadelní sál pro školy
Představení Indián v ohrožení je součástí originál-

ního divadelního projektu HaDivadla Proměny 20.

století. Hrají: P. Bučková/I. Baráth j.h., C. Drozda,

M. Chalány, M. Ludvíková, M. Maršálek ad.

Režie: Jiří Havelka 

Konec představení asi ve 12.10 hodin

Vstupné 70 Kč

Představení se koná k 35. výročí založení HaDi-

vadla v Prostějově

19:00    Jiří Havelka a Hadi 

INDIÁN V OHROŽENÍ

HaDivadlo Brno
divadelní sál mimo předplatné
Konec představení asi ve 20.10 hodin

Vstupné 200, slevy 100 Kč

Představení se koná k 35. výročí založení HaDi-

vadla v Prostějově

PONDĚLÍ 23. LISTOPADU

9:00       ZIMNÍ PŘÍHODY 

VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Divadlo Krapet Praha
divadelní sál pro školy
Představení s písničkami Petra Skoumala a texty

Zdeňka Svěráka. 

Konec představení asi v 9.50 hodin

Vstupné 60 Kč

11:00       ZIMNÍ PŘÍHODY 

VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Divadlo Krapet Praha
divadelní sál pro školy
Představení s písničkami Petra Skoumala a texty

Zdeňka Svěráka. 

Konec představení asi v11.50 hodin 

Vstupné 60 Kč

19:00     Eve Ensler

TĚLO

Intimní divadlo Bláhové Dáši
divadelní sál mimo předplatné
Volné pokračování Monologů vagíny. Tentokrát o

celém těle. Autorka opět přináší humorné 

a dojemné příběhy žen.  

Hrají: J. Asterová, D. Bláhová, M. Sajlerová

Režie: Irena Žantovká

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 170, 180, 190 Kč

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

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Kulturní klub DUHA Školní 4, PV

Déšť až do domu slibuje Igor Bareš,
Obchodník s deštěm

Podvodník a snílek Bill Starbuck přijde

bůhví odkud a za sto dolarů slíbí dodat

„až do domu“ pořádný déšť. Milý,

komicky laděný a geniálně prostý příběh

o hledání lásky a porozumění, o sou-

držnosti a láskyplných vztazích v rodině

přiveze do Prostějova ve středu 18. listo-

padu pražské Divadlo Na prádle. Před-

stavení je zařazeno do abonentní skupiny

B.

„Příběh lidé znají z dnes již legendárního

filmu s Katharine Hepburnovou a Burtem

Lancasterem v hlavních rolích,“ uvedla

ředitelka Městského divadla v Prostějově

Alena Spurná. V Divadle Na prádle svěřil

režisér Petr Hruška roli Starbucka herci

Národního divadla Igoru Barešovi. „Od

režiséra bylo výborným tahem obsadit toho-

to charakterního herce do role automaticky

přisuzované krásným mladým mužům.

Není jistě těžké zamilovat se do krásného

romantika, ale tady nás Starbuck musí

přesvědčit. A daří se mu to náramně. Star-

buck vstupuje na scénu jako pochybná exi-

stence, zarostlý, v legračních kostkovaných

kalhotách a odřeném klobouku. Před očima

se z obyčejného strejdy proměňuje v sym-

patickou bytost, člověka, který se celý život

potýká sám se sebou, člověka nešťastného,

hluboce vnímavého ke skrytým bolístkám

ostatních. To, co Bareš umí zahrát očima,

dokáže u nás jen málokterý herec,“ napsala

o Barešově výkonu divadelní kritička Jana

Soprová.                                               -eze-

Založení HaDivadla připomene
Indián v ohrožení

Představení Indián v ohrožení brněnské-

ho HaDivadla připomene v pátek 20. listo-

padu pamětníkům pětatřicet let od založe-

ní tohoto souboru. Divadlo, které již čtvrt

století působí v Brně, vzniklo v roce 1974

právě v Prostějově. U jeho zrodu stál

režisér Svatopluk Vála  a dramaturg Josef

Kovalčuk, další významnou postavou,

která ovlivnila tvář souboru, byl  tehdy

Arnošt Goldflam.

„Kromě představení pro veřejnost odehraje-

me Indiána v ohrožení dvakrát také pro střed-

ní školy a učiliště.Myslíme si, že je velmi

důležité, aby mladí lidé věděli, že toto výte-

čné divadlo vzniklo právě tady,“ uvedla ředi-

telka Městského divadla v Prostějově Alena

Spurná. Pozvánku na představení a společen-

ské setkání u příležitosti 35. výročí založení

HaDivadla obdrží podle jejích slov samo-

zřejmě všichni, kdo měli nebo stále mají s

tímto souborem cokoliv společného. 

HaDivadlo  navázalo na hnutí studiových

divadel ze 60. let minulého století. Vyhraně-

nou poetikou patřilo k nejpozoruhodnějším

českým scénám 60. a 80. let. Zatímco diva-

delní zájezdy ve velkých městech se setkáva-

ly s mimořádným ohlasem publika i divadel-

ních odborníků, v rodném Prostějově byl

ohlas tohoto ansámblu poněkud problematic-

ký.Po deseti letech HaDivadlo Prostějov

opustilo a je jednou z předních brněnských

scén.                                                       -eze-

Na Monology vagíny navázala
Dáša Bláhová hrou Tělo

Již druhé setkání s americkou autorkou

Eve Ensler  a pražským Intimním diva-

dlem Bláhové Dáši chystá divákům Měst-

ské divadlo v Prostějově, které má v pon-

dělí 23. listopadu v 19 hodin na programu

představení Tělo. Toto představení je

vlastně pokračováním Monologů vagíny,

jež prostějovské divadlo s velkým úspě-

chem uvedlo před dvěma lety.

Z autentických příběhů žen dramatička Eve

Enslerová stvořila a režisérka Irena Žantov-

ská scénicky velmi živě odvyprávěla tragiko-

mický příběh ženy, která skrze tělo hledá způ-

sob, jak porozumět vlastní duši. Autorku pro

české divadlo objevila vynikající herečka a

principálka divadla Dagmar Bláhová, která v

sedmdesátých letech jiskřila po boku Bolka

Polívky, excelovala ve filmech Věry Chyti-

lové Hra o jablko či Kalamita a později se

prosadila jako herečka a režisérka v Austrálii. 

Do postav příběhů v Těle obsadila režisérka

Žantovská kromě Bláhové Jitku Asterovou a

Michaelu Sajlerovou. Jejich mnohotvárné

herectví vytváří trojjediný obraz dnešní ženy,

jejího hledání a jejích rozporů. Stejně jako

Monology vagíny není Tělo jen o ženách a

jen pro ženy, ale hlavně o tom, jak ženy

vnímají svůj vztah k mužům.                    -eze-
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Prostějovská koalice neziskových organizací
(PRKNO)

pořádá ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
a Unií neziskových organizací Olomouckého kraje

Den pro dobrovolníky
aneb 13. pátek 

dobrovolníků je svátek!
V pátek 13. listopadu od 16 hodin

v Kovárně Ekocentra Iris na Husově nám. 67
Setkání dobrovolníků působících v prostějovských neziskových
organizacích. Představení neziskových organizací města Prostějo-
va. Beseda o předcházení syndromu vyhoření. Poděkování všem
zúčastněným a ocenění navržených dobrovolníků. Diskuse o další
spolupráci, inspiromat dobrých nápadů a výměna zkušeností.
Bude připraveno občerstvení (biopotraviny, výrobky Fair-Trade a
zdravá výživa) a živá hudba.

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA LISTOPAD 2009:

HUDEBNÍ OBOR:

Besídky žáků – začátky v 17.00 hod. v sále ZUŠ 

10.11.,11.11.,12.11.,19.11., 24.11. 2009

18.11. 2009 v 17.00 hod. – sál ZUŠ  Koncert starších žáků 

Oslavy školy – 120. výročí 

27.11. 2009 – sál MD v 19.00 hod. 

Slavnostní koncert žáků ZUŠ (oslavy 120. výročí školy)

28.11. 2009 – Den otevřených dveří (oslavy 120. výročí školy)

29.11. 2009 – sál MD v 17.00 hod. 

Koncert dechového orchestru (oslavy 120. výročí školy).

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

19.11. 2009 v 16.00 v sále ZUŠ 

Autorské čtení – poezii, prózu i pohádku čtou samotní autoři, žáci LDO  

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka - výstava k 120. výročí založení školy 

FOTOSOUTĚŽ - Vyhlášení soutěže

Výtvarný obor ZUŠ V. Ambrose Prostějov vyhlašuje fotografickou soutěž pro žáky prostějov-

ských základních a středních škol a výtvarného oboru ZUŠ na téma: 

1) Reportáž z kulturní, sportovní, společenské akce 

2) Proměny. 

Práce v rozměrech 20 x 30 cm a větší, označené, podepsané odevzdejte do 17. května 2010.

Další informace a konzultace na tel. 582 351 752 s paní učitelkou Z. Davidovou, 

adresa : ZUŠ V. Ambrose Prostějov, Vápenice 3. 

Vyhodnocení soutěže a výstava proběhne v červnu 2010 v Galerii Linka. 

ZUŠ V. Ambrose slaví 120 let
V době od 18. až včetně 30. září 1889 denně
kromě neděle od 10 do 12 hodin dopoledne
proběhl zápis žáků a žaček do Hudební a
zpěvní školy v Prostějově!
A tak se začal počítat první školní rok

Základní umělecké školy V. Ambrose v Pro-

stějově. Již uplynulo 120 let, kdy mladý

hudebník, pedagog a vlastenec Ezechiel

Ambros přivítal první žáky k vyučování

hlavně zpěvu a hře na housle. 

Založení prostějovské  ZUŠ si budou žáci,

pedagogové i celá veřejnost připomínat celý

školní rok 2009/2010, ale na poslední víkend

v listopadu 2009 je připravena velká oslava. 

27. listopadu 2009 se uskuteční Slavnost-

ní koncert ZUŠ v MD. 28. listopadu 2009

v prostorách školy proběhne Den otevře-

ných dveří. Od 9.00 hod do 13.00 hod si

zájemci mohou prohlédnout nejen učebny v

Kravařově ulici, ale i nově přestěhované

působiště výtvarného oboru na Vápenici.

Výtvarný obor přesídlil z již nevyhovujících

prostor na Újezdě. Světlé, velké třídy na

Vápenici slouží i jako zkušebna pro Decho-

vý orchestr . Dirigent a vedoucí orchestru

Rudolf Prosecký si pochvaluje konečně

výborné podmínky pro zkoušení, a tak rád

uvítá návštěvníky i nové zájemce o hru v

Dechovém orchestru.

Základní umělecká škola V. Ambrose má

čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a

literárně-dramatický. S historií jednotlivých

oborů se návštěvníci mohou seznámit i na

chystané výstavě v budově školy. V Galerii

Linka shlédneme historii festivalů, které

ZUŠ pořádá. K nejvýznamnějším festivalům

patří  Prostějovské dny hudby a divadelní

festival MEDart.

A to stále není všechno!

ZUŠ dále připravuje nový almanach, ve

kterém budeme moci najít např. seznam

všech pedagogů působících na škole od roku

1889. Bohatá publikace nás seznámí s čin-

ností všech oborů školy, chybět nebudou ani

vzpomínky významných osobností a za-

jímavé fotografie.

Víkendové oslavy završí Adventní zastave-

ní Dechového orchestru. 29. listopadu 2009

v  Městském divadle v 17.00 hod si slav-

nostním koncertem opět připomeneme

nepopiratelný význam a přínos uměleckého

vzdělávání v Prostějově. Dechový orchestr

je „partička“ muzikantů naladěných na stej-

nou notu. Mají rádi výzvy! A tak na slav-

nostním koncertě uslyšíme nejen skladby

pro rozjímání v čase adventním, těžké pecky

připravované pro soutěže či písně z muzi-

kálů, ale i skladbu muzikanta, pedagoga,

skladatele a ředitele tehdejší Městské hudeb-

ní a zpěvní školy  Vladimíra Ambrose.     

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: Tvoříme pro radost

KDY: pondělí 2. listopadu 2009 od 16 do 18

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov   

Výroba drobností pro radost.

Poplatek 70 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

akce pro veřejnost

Den otevřených dveří

ČSOP slaví 30. narozeniny

KDY: úterý 3. listopadu 2009 od 9 do 16 hod. 

KDE: prostory ČSOP na Husově nám. 67,

Prostějov  

Možnost navštívit Kovárnu Ekocentra Iris,

zahradu, dvůr i kanceláře sídla ČSOP na

Husově náměstí 67. Dopoledne ukázky eko-

logických výukových programů pro školy

(nutno se předem objednat), odpoledne ukáz-

ky aktivit a odborných programů pro širokou

veřejnost. Informační panely o aktivitách pro-

stějovských organizací ČSOP, výstava ke 30.

výročí založení. Ochutnávka biopotravin, Fair

Trade potravin a bylinkových čajů.

tvořivá dílna

Keramika: Tvoříme pro radost

glazování

KDY: pondělí 16. listopadu 2009 od 16 do

18 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Glazování drobností pro radost.

Poplatek 70 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

akce pro veřejnost

Setkání Pozemkového 

spolku Prostějovsko

KDY: pátek 20. listopadu 2009 od 16 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Setkání všech, které zajímá činnost ochránců

přírody na chráněných územích a dalších

vzácných lokalitách na Prostějovsku. Čeká

nás promítání fotografií, výstava o činnosti

Pozemkového spolku, diskuse o proběhlých

zásazích a dalších možnostech odborné péče

o daná území. Slavnostní křest a představení

2 nových publikací – „Pozemkový spolek

Prostějovsko“ a „Invazní rostliny Prostějov-

ska“.

vernisáž výstavy fotografií

Botanická zahrada 

očima návštěvníků

KDY: úterý 24. listopadu 2009 od 16 hod.

KDE:Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Slavnostní zahájení výstavy fotografií zasla-

ných do fotosoutěže, vyhlášení vítězů a pře-

dání cen.

tvořivá dílna

Adventní věnce a voňavé 

perníčky

KDY: pátek 27. listopadu 2009  od 16 do 18

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov   

Výroba adventních věnců a voňavých per-

níčků.

Základní materiál na věnce poskytneme. Při-

neste si svíčky a dekorace dle vlastního

uvážení.

Poplatek 50 Kč za osobu.

tvořivá dílna

Keramika: Dárky, dary, dárečky

KDY: pondělí 30. listopadu 2009 od 16 do

18 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba vánočních dárečků z keramiky.

Poplatek 70 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

Akce finančně podpořili
Město Prostějov,

Státní fond životního prostředí v rámci
projektu Přírodě OK+,

Ministerstvo životního prostředí, SSEV
Pavučina a ČSOP 
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OD PONDĚLÍ 2. LISTOPADU

JANA JEMELKOVÁ – kresba, grafika

BOHUMIL TEPLÝ – plastiky, sochy

Vernisáž: 2.11.2009 v 17.00 hodin.

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

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

projekcích a večerních klubových akcích. Výstava potrvá

do 25. listopadu.

OD PONDĚLÍ 2. LISTOPADU

„DĚTI SE LOUČILY 

S PRÁZDNINAMI“ Foyer
Výtvarné a keramické práce dětí z projektu „Prostějov se

loučí s prázdninami“ v rámci Prostějovského léta 9+1.

Dernisáž: 18.11.2009 v 10.00 hodin ve foyer Kultur-

ního klubu Duha. 

KK Duha        Školní 4, PV

VÝSTAVA SAMETOVÁ REVOLUCE 

Výstava Sametová revoluce na Prostě-

jovsku je v budově Muzea Prostějovska

k vidění do neděle 22. listopadu tohoto

roku. 

Jejího slavnostního zahájení se 8. října

zúčastnili jak první polistopadový sta-

rosta města Miroslav Zikmund, tak i

současný starosta Jan Tesař.

DO STŘEDY 18. LISTOPADU

... ohlédnutí ...  APLAUS 2008

Boris Jirků – grafika

František Poláček – foto Garderobiér

Martin Zaoral – foto – Libertin

Milan Začal – foto -Koza alebo Kto je Sylvia?

OD ČTVRTKU 19. LISTOPADU

Výstava – charitativní aukce

pořádá Střední škola, základní škola 

a mateřská škola Jistota

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV

V BAŠTĚ U HRADEB,

ŠKOLNÍ 49, PROSTĚJOV

VÁS ZVE NA VÝSTAVU

VLADIMÍR 
KLUSÁČEK
OBRAZY

OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12

TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761
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Dne 21. listopadu ve 20 hodin vystoupí v

Baru u 12 opic, Partyzánská 14, Prostějov

tovačovská blues-rocková kapela Druhá

směna. Hrát bude výhradně vlastní reper-

toár téměř geniálního skladatele, zpěváka

a klávesáka v jedné osobě, Milana Vyma-

zala.

Ideovým základem kapely je spor o tom, jest-

li jsou lepší Beatles a Stones (což tvrdí Vyma-

zal) nebo Clapton a B. B. King (což tvrdí

kytarista Poklemba). Bubeník Simon

Adámek je naopak milovník Erica Claptona

(má vlastní revival kapelu stejného jména) a

v podstatě souhlasí se vším. Basák Jarda

Novotný? Zastává názor, že hudba je jen

dobrá nebo špatná. Tak vzniká potřebné tvůr-

čí napětí, jehož výsledek je možno slyšet na

místních festivalech, klubech, motorkářs-

kých srazech, školních besídkách, v Nashvil-

lu apod.

Žánrově lze kapelu zařadit do blues-rock,

classic-rock, classic-pop, rock`n`roll či sixti-

es retro. Datum vzniku kapely se datuje od r.

2001. 

Diskografie: Don't Fly Away  

Složení: Milan Vymazal - klávesy, zpěv;

Zdeněk Poklemba - kytara; Jaroslav Novotný

- baskytara; Simon Adámek - bicí

http://bandzone.cz/druhasmena

Přichází dlouhé podzimní večery, a abyste

toto krásné a barevné roční období mohli

vychutnat v kruhu přátel, tance a hudby,

jsou tu i další díly akce INNOCENT EVE-

NING.

Předně Vás čekají dvě obměny. Tou první je,

že z této doposud čistě prostějovské akce,

která byla fixovaná pouze na jeden prostor, se

stává večírek putovní. To nám dává volnější

ruce, jak pro skladbu linepů, tak pro práci s

novými prostory či pro novou propagaci.

Tento a následující díl se uskuteční v jednom

z nejlepších prostorů na střední Moravě.

Jedná se o TIKI KLUB v centru Kostelce na

Hané, který je kousek od Prostějova.  

Ta druhá potěší všechny ty, co si myslí, že u

nás nemile ubylo klasických techno parties.

Na Innocent Evening už nic jiného než tech-

no neuslyšíte, jelikož tento rozmanitý žánr

přináší stále nové podoby a inspirace. 

První večer (30.10.2009) odstartují PEDRO

a PABLO v pingpong setu. Začínat se bude

lehce techhousově a funky. Postupně se ale

bude přitvrzovat přes hardgroove styl, tak

dobře známý třeba od Bena Simse až po

industriální a modern techno ala Chris Lie-

bing. Naši bratři v triku se hudebně znají jak

svoje boty a tak se můžeme těšit na pestrou

zahřívací jízdu… 

Celou noc rozetne vejpůl milovník krásných

žen a borovičky. Slovenské party animal DJ

TOKY umí kalit vskutku federálně. Poslední

dobou likviduje častěji taneční parkety po celé

Evropě se svým parťákem DJ Bossem (např.

v květnu v anglickém Leedsu), ale na Hanou

si to po nějakém čase přijede s námi vyřídit

sólo…holt osobní přístup je osobní přístup.

Zakladatel celého subžánru techna, Dj, který

už raději přestal počítat roky za pultem, člověk

který za svoji kariéru roztancoval desítky tisíc

kluberů a vypil tisíce panáků, vydal desítky

tracků a remixů, autor brilantního Cdmixu

Techno Energy 10… žijící legenda DJ TOKY.

Čekejte nekompromisnost! 

Po slovenském mašinfírovi se svého XONE

mixpultu chytí David Drexler, který naváže

na Juraje svým tak typickým deepgroovy

techýnkem se spoustou filtrů a zvratů.

Mnoho aktuálních technobombiček nám

David naservíruje v propracované hudební

story, kde energie a drive budou hrát prim.

Tanec až do rána…třeba i na baru.

Jelikož moderní digitální doba je fajn a Inno-

cent Evening fandí komunikaci, máme pro

Vás nabídku na 10% SLEVU ZE VSTUP-

NÉHO, stačí se stát fanoušky Innocent Eve-

ning na síti FACEBOOK a napsat si o slevu

do komentáře. Nic to nestojí krom pár vteřin.  

A když navštívíte tuto akci s TOKYm auto-

maticky dostanete SLEVU NA DALŠÍ DÍL

(13.11.2009), který slibuje zahraniční návště-

vu, která přiletí opravdu z dalekého časového

pásma! Japonský DJ Takaaki Itoh o5 na akci

Innocent Evening. 

Takže fanděte a nebojte se zapařit!

BLUES ROCKOVÁ KAPELA
DRUHÁ SMĚNA U 12 OPIC

První dva díly INNOCENT EVENING tentokrát v kosteleckém TIKI KLUBU

STŘEDA 11. LISTOPADU

19.00 JIŘÍ PAZOUR

VEČER KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE

2. abonentní koncert - bonus

NA VŠECHNY ABONENTNÍ AKCE JE MOŽNO

DOKOUPIT VSTUPENKY. Sleva LAST MINUTE -

poloviční vstupné - půl hodiny před představením

Vstupné 120, slevy 60 Kč - divadelní  sál 

STŘEDA 25. LISTOPADU

19.00 JOŽKA ČERNÝ

Cimbálová muzika Gracia

charitativní koncert

Pořádá Komenda řádu sv. Lazara v Prostějově

Podpořilo město Prostějov

Vstup volný - divadelní  sál

ČTVRTEK 26. LISTOPADU

10.00 a 13.00  PATŘÍME K SOBĚ

benefiční koncert

Pořádá občanské sdružení Patříme k sobě

- divadelní sál

PÁTEK 27. LISTOPADU

19.00 SLAVNOSTNÍ KONCERT 

KE 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

ZUŠ V. AMBROSE 

V PROSTĚJOVĚ

Pořádá ZUŠ V. Ambrose v Prostějově.

- mimo předplatné

Vstupné 50, slevy 10 Kč - divadelní sál

NEDĚLE 29. LISTOPADU

19.00 ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 

- KONCERT DECHOVÉHO 

ORCHESTRU ZUŠ V. AMB-

ROSE – KE 120. VÝROČÍ 

ZALOŽENÍ ŠKOLY

Pořádá ZUŠ V. Ambrose v Prostějově.

- mimo předplatné

Vstupné 50, slevy 10 Kč - divadelní sál

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV, tel.:  582 333 390Apollo 13   Barákova 12, PV

NEDĚLE 1. LISTOPADU

19.00 LACO DECZI & CELULA 

NEW YORK

Jazzový fenomén Laco Deczi se svou kapelou Celu-

la New York opět v Prostějově. Čeká Vás jazzový

koncert s nezaměnitelnou atmosférou, bebopovou

trubkou a latinskoamerickou rytmikou.

REZERVACE!

PÁTEK 6. LISTOPADU

21.00 PIO SQUAD LIVE Exclusive

by TITTY TWISTER NIGHT

TITTY TWISTER připravil hiphopovou párty ve

velkém stylu! Počítejte s námi: VELKOPLOŠNÁ

PROJEKCE TŘÍ FILMOVÝCH PREMIÉR plno-

metrážních skate/snow filmů, DJS: ORION, J-KID a

BECK, FLATLANDOVÁ EXHIBICE Miry Zeidlera

a to nejlepší nakonec! Vůbec poprvé v historii otisk-

nou svůj vzorek boty do nedotčené půdy Apolla 13

borci ze skvadry PIO SQUAD!

SOBOTA 7. LISTOPADU

21.00 HUDBA PRAHA

Na afterparty zahraje Klementův Lazaret. Vstupné v

předprodeji je pouze za 150 Kč. Lupeny si můžete

zakoupit v: Hudební nástroje Zdenek Tyl, Kramářská

ul.č.1, Prostějov, nebo v klubu Apollo 13.

PÁTEK 13. LISTOPADU

THE SWITCH

SOBOTA 14. LISTOPADU

21.00 31st BORN HOUSE CHILD

Dj´s: JAVAS (Fleda, Perpetum Brno), SMASHING

RAVER, JUNKIE, JORGITO (S.R.Scool), SATI

(S.R.Scool Trance & Progressive).

PONDĚLÍ 16. LISTOPADU

21.00 3-DIMENSION: Shadowbox 

night

Dj's:Akira & Anakin aka DEADLY VIPERZ (Sha-

dowbox),Crackenn (Ytp),Paolo Mercy (Ytp),You

2(Ytp), Mc Raven + VISUALIZATION by VJ

U'666...

PÁTEK 20. LISTOPADU

21.00 STONEDRAIDERZ NIGHT

Dj´s: AHZ, BOB, JOSE24 and special guest...maybe.

SOBOTA 21. LISTOPADU

CLOU & POST - IT

REZERVACE!

PÁTEK 27. LISTOPADU

VOLANT & PUNK FLOID 

& STO CHUTÍ 

SOBOTA 28. LISTOPADU

21.00 3 DIMENSIONS - SHADOW

BOX Special night 2

Dj´s: KOOGI (Shadowbox.cz), PAOLO MERCY,

CRACKENN,YOU 2 (Ytp),JORGITO (S.R.Scool) -

special house set Mc Raven + VISUALIZATION by

VJ U'666

Česká křesťanská akademie, pobočka Prostějov 
spolu s Církví československou husitskou pořádá        
Koncert Vladimíra Merty a Lany Lewitové

u příležitosti 20. výročí „sametové revoluce“
„Demokracie v nás“

- vernisáž fotografií „ sametové revoluce“ v Prostějově Boba Pacholíka 
- a fotografií z Tibetu k 50. výročí povstání země, mladých  fotografů z Jevíčka. 

v pondělí  16. listopadu 2009 v 18.00 hodin
v  Husově  sboru   CČSH,  Demelova 1, v Prostějově

Všichni jsou srdečně zváni.

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově 
a Řád Milosrdných bratří v Prostějově Vás srdečně zvou na

Tradiční cyklus koncertů „u Milosrdných“

V kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) 
vždy v sobotu v 18 hodin. Vstupné dobrovolné.
Koncerty jsou pořádány s finanční podporou Města Prostějova

ČTVRTEK 12. LISTOPADU

19.30 PAVEL ŽALMAN 

LOHONKA A SPOL. 

Koncert folkové legendy.

Vstupné: 150,- Kč, předprodej vstupenek v pokladně

kina Metro, prodej možný na fakturu i relaxpassy.

Kulturní klub DUHA Školní 4, PV

28. 11. 2009 Varhanní koncert

Věra Heřmanová a Zdeněk Špatka – varhany

Program: Mozart, Zipoli, Alain, Eben, ....

5. 12. 2009 

Koncert - varhany a zpěv

Jan Strakoš – varhany

Pavla Čichoňová – zpěv

12.12. 2009 Koncert – varhany a housle

Karel Hiner – varhany

Bohuslav Matoušek – housle

2. 1. 2010 Novoroční koncert 

pro varhany a cembalo

Ondřej Mucha – varhany, cembalo

Jan Strakoš – varhany
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Pan Lubomír Studený je vyznamenán

cenou města Prostějova 2008 za celoži-

votní činnost v organizaci skautů a

junáků v Prostějovském regionu.

Pan Lubomír Studený patří k zakladatelům

skautingu v regionu Prostějovska. Vyko-

nával funkci předsedy okresní rady Junáka

a reprezentoval naše město na celostátních

setkáních a soutěžích. Pracoval s dětmi a

mládeží ve skautských oddílech, kde vedl

děti k ochraně životního prostředí, k lásce k

přírodě a k naší vlasti.

V současné době je pan Lubomír Studený

předsedou okresní organizace Konfederace

politických vězňů.

Text: Martina Drmolová
Fota: Lukáš Andrýsek

PŘEDSTAVUJEME NOSITELE
CENY MĚSTA PROSTĚJOVA 2008

POZVÁNKA
Dne 7. 11. 2009 v 18:00 hodin se uskuteční 

TŘETÍ MEDITAČNÍ HODINA v kostele Milosrdných bratří. 
Poetická chvíle osobního ztišení 

za částečného doprovodu tiché hudby v šeru kostela.
Jde o cyklus pravidelných meditačních hodin, který se bude konat

vždy první sobotu v měsíci 
(v prosinci 2009 a lednu 2010 je výjimečně vystřídají koncerty).

PPrroo ss tt ěě jj oovvss kk áá   zz ii mm aa   22 00 00 99
1. Co: Rozsvícení vánočního stromu
Kdy: 27.11.2009  v 16.00 hodin
Kde: náměstí T.G.Masaryka
Účinkuje: pěvecký sbor Gymnázia J. Wolkera Lery´s Cherries a divadlo Kvelb  
Viděli jste někdy na vlastní oči skutečného anděla? Je to ten nejvyšší ze všech,
kteří sestoupili na zem mezi nás, obyčejné smrtelníky. Spolu s ním k nám zavítá
i jeho letka, která bude přinášet do našich srdcí hudbu nebeskou.
Za zvuku vánočních koled společně s andělem rozsvítíme vánoční stromek a
přineseme do každého domu „vánoční andělské světlo“.
Přijďte se s celou rodinou pokochat a ochutnat lehkost modrého nekonečna. 

Zahájení vánočního trhu na nám. T.G.Masaryka

2. Co: Pohádková sobota
Kdy: 28.11.2009  od 9.00 – 16.30 hodin
Kde: kulturní klub DUHA, Školní 4
Program:
� 9.00 – 12.00 promítání pásma pohádek
� 13.00 – 15.00 Vánoční minidílny pro děti – 4 dílny s různými výtvarnými

technikami, kterými budou moci děti procházet a vyrobit
si vánoční dárek. Vstupné: 30,- Kč

� 15.30 hodin Popletení čertíci – zábavná show plná písniček a soutěží,
účinkuje Michaela Růžičková Vstupné: 30,- Kč

3. Co: Železná neděle
Kdy: 29.11.2009  od 9.00 – 12.00 hodin
Kde: náměstí T.G.Masaryka
Program:
� 9.00  hodin dechová hudba Věrovanka
�10.00 hodin folklórní soubor z Valašska
�11.00 hodin mužský pěvecký sbor ROVINA

VÝJIMEČNÉ NAROZENINY VE SBORU VLASTIMILA 
Prostějov má zřejmě celorepublikový

primát. Přesněji zdejší pěvecký sbor

Vlastimila. Jeho nejstarší aktivní členka

paní Jarmila Stružková oslavila v polo-

vině září neuvěřitelné devadesátiny.

Stále se pravidelně účastní všech zkoušek a

vystoupení, a to i zájezdových! Její vitalita

a kondice je hodna obdivu a jistě snese

srovnání i s výbornými dříve narozenými

sportovci, jakým je například legendární

plavec-otužilec, pan Ladislav Nicek z Olo-

mouce. Paní Stružková se narodila v Pro-

stějově a prožila zde, konkrétně ve Vraho-

vicích, téměř celý život. Prvních dvacet let

však bydlela v Kovaříkově vile, kde její

tatínek, původem z Valašska, pracoval jako

správce. Pro tuto práci si ho pan majitel

vybral poté, co se osvědčil jako jeho zamě-

stnanec ve Wikovce. Dcera Jarmila tak

může vzpomínat dokonce na osobní setkání

s významnými prvorepublikovými předsta-

viteli státu, kteří do vily jezdili na návštěvy.

Sama pracovala celý život mimo Prostějov,

jako úřednice v přerovské zbrojovce, nyně-

jší Meoptě. Práce v tomto závodě ji sice

uchránila před nuceným odchodem do

Říše, ale i tak má na těžká válečná léta kru-

šné vzpomínky. Naštěstí jí její optimistická

povaha vždy pomohla vše zlé překonat.

Paní Stružková má dva krásné a povznáše-

jící celoživotní koníčky. Sborový zpěv a

turistiku. Jak sama říká, s Vlastimilou zpívá

od svých osmnácti let, nějaký čas byla i

členkou přerovského pěveckého spolku

Přerub. Za tu dobu se setkala s řadou výraz-

ných osobností prostějovského kulturního

dění. A turistika? Té se prý věnuje odjakži-

va. Nejdříve jako skautka, později jako

členka turistického oddílu. Procestovala se

spacákem a ve skromných podmínkách

velký kus naší republiky i Evropy. Její lás-

kou vždy byly hory a na různé výlety ráda

vyráží dodnes. Při osobním setkání dovede

o svých zážitcích nadšeně a poutavě

vyprávět. Tak tomu bylo i na malé oslavě,

která se stylově odehrála ve zkušebně sboru

v Národním domě. Bylo to velmi příjemné

setkání a nezbývá, než přát paní Jarmilce,

ať jí její skvělá „forma“ ještě hodně dlouho

vydrží. -lc-
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19. 11. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „JAK VZNIKÁ VE VESMÍRU KRÁSA“.

Estetická krása vláknité struktury Krabí mlhoviny přitahuje astronomické zájemce. V

přednášce budou posluchači seznámeni jak se zajímavou historií pozorování mlhoviny tak

s tím, jak vznikla a jaké je fyzikální zdůvodnění její stavební struktury. Přednáší: doc.

RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (1949), Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědec-

ká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, e-mail: stefl@astro.sci.muni.cz. V oblasti astro-

nomie jsou polem jeho působnosti chladné hvězdy, didaktika astrofyziky a historie astro-

nomie. Koníčky: vysokohorská turistika, šachy. Vstupné 20 Kč.

TOURFILM 2009 - 42. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických filmů

a videí se uskuteční 7. a 8. října 2009 v Karlových Varech. 

TOURFILM je nejstarší filmový festival turistických filmů na světě (http://www.tourfilm.cz).

Prostějovská hvězdárna je jediná v republice, která převážnou část soutěžních a především vít-

ězných snímků reprizuje. Letos se tak stane  poosmnácté a to v období od 16. 11. do 21. 11.,

vždy v 17. 00 hodin. Přehled konkrétně nabízených snímků nabídnou plakáty, naše www strán-

ky, získáte je i telefonicky – vše, z pochopitelných důvodů, až těsně před termínem. Vstupné

10 Kč.

16. - 22. 11.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN S TOURFILMEM A  přednáškou!

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin,

kdy jsou mj. nabízeny pohádky pro děti. Každé odpoledne ve 14. 00 hodin na pozorování

Slunce. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.Od pondělí do

soboty každý podvečer v čase 17. 00 – 18. 00 hodin na projekci Tourfilmu s výjimkou 19.

11. (večerní přednáška) každý večer od 18. 30 do 19. 30 hodin na pozorování hvězdné

oblohy dalekohledy, ve středu také od 17. 30 do 18. 30 hodin. Nutnou podmínkou pro

konání pozorování je bezmračná  obloha.v neděli od 15. 00 hodin na soutěž pro děti. 

24. – 28. 11. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU LISTOPADOVOU

STŘEDU V 15. 30 HODIN, POHÁDKA CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL

Příběh o obchodníku Merkurovi a o jeho cestách za obchodem, který se pro svou hami-

žnost dostal až na oblohu. Jako planeta krouží stále v žáru Slunce. Následuje povídání o

Slunci nejbližší planetě, o Merkuru. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a dvě děti 20 Kč.

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

„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – MERKUR A VENUŠE

Soutěži bude předcházet povídání o dvou Slunci nejbližších planetách. Děti si prohlédnou

modely planet a tellurium. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek, dále 24. – 30. 11.,

vždy od 14. 00 do 15. 00 hodin. Večerní pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se za

bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 19. 11. – večerní před-

náška) a  dále i 16. – 18. a 20. - 22. 11. , vždy od 18. 30 do 19. 30 hodin a každou pracovní

středu od 17. 30 hodin do 18. 30 hodin. 

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

před koncem otevírací doby. 

XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

Obsahem listopadových schůzek bude seznámení s malými tělesy sluneční soustavy, s

Měsícem, jeho proměnami i útvary na Měsíci.  

XXXIX. ROČNÍK KLUBU GEMINI 

Termíny setkání členů klubu: 5., 12. a 26. 11. vždy v 16. 30 hodin v přednáškovém sále

hvězdárny,  19. 11. v 18. 00 hodin, 21. a 22. 11. v  18. 30 hodin. Náplň budou tvořit lekce

o souhvězdích, přednášky a pozorovatelské praktikum. 

VÝSTAVY

- KRÁSY VESMÍRU 

- z dějin prostějovské astronomie

- ZEMĚ NAŠE PLANETA  (v kresbách dětí).

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

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

Posledně jmenovanou výstavu také zdarma zapůjčujeme!

STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

K Mezinárodnímu roku astronomie 2009 připravila prostějovská hvězdárna novou výsta-

vu nazvanou „Strhující snímky z vesmíru“. Jedná se o atraktivní snímky s tzv. vysokým

rozlišením (i více než 100 MB), které mj. pořídily družice určené pro dálkový průzkum

Země, dále sondy zkoumající Slunce, planety naší sluneční soustavy i tzv. meziplanetární

hmotu (planetky, komety) a Hubbleův kosmický dalekohled, který se velice často věnuje

tzv. deep sky objektům neboli velice vzdáleným vesmírným objektům.  Ze série dřívějších

výstav připravených prostějovskou hvězdárnou je tato první, která nemá vyloženě vzdě-

lávací charakter, ale je spíše určena pro potěchu oka i duše. Jistěže i na této výstavě zna-

losti o vesmíru pochytíte. Vernisáž výstavy se uskutečnila  28. října v pozorovatelně hvěz-

dárny. Vstup volný. www.hvezdarnapv.cz 
Změna programu vyhrazena.

Nejstarší klínový záznam tradičních dva-

nácti zvířetníkových souhvězdí, které

dodnes užíváme, pochází z pátého století

před naším letopočtem. Ovšem základ nej-

starších souhvězdí určitě vznikl už ve třetím

tisíciletí před naším letopočtem v Mezopo-

támii. Heliakické východy či západy těchto

skupin totiž pomáhaly určovat čas a sou-

časně sloužily jako značky na nebesích při

sledování Slunce, Měsíce a nejjasnějších

planet. Souhvězdí Vodnáře znali Babylo-

ňané i staří Egypťané. V  zachovaných

obrazcích z té doby vždy lidská fantazie

promítala klečícího muže, který z ne zcela

přesně definované nádoby (džbán, vědro)

vylévá vodu. A to vodu životodárnou i

ničící. Podle starých Egypťanů byl Vodnář

spjat s Nilem  do jehož řečiště přeléval vodu

z četných pramenů a byl tak původcem

tamějších záplav. V řecké mytologii Vodnář

představoval boha Dia trestajícího zlé a

sobecké lidstvo takovými proudy vody, že

v nich všichni zahynuli. Až na jednu dvoji-

ci! Uchráněn  byl hodný Prométheův syn

Deukalión i jeho choť Pyrrha, kteří pak  dali

vzniknout novému lidskému rodu lidí spra-

vedlivých, skromných a dobrých. Souhvěz-

dí Vodnáře je od nás nejlépe pozorovatelné

v říjnu. Není tvořeno nikterak výraznými

hvězdami.  Přesto stojí zato všimnout si

těch dvou nejjasnějších. Mají zajímavá

jména.  Tak ta vůbec nejjasnější se jmenuje

Sadalmelik a pro  překlad musíme sáhnout

do arabštiny, ve které Al Sad al Melik zna-

mená „šťastná hvězda králů“.  Je to hvězd-

ný veleobr žlutavého zbarvení, který je od

nás vzdálen 270 světelných roků. Na obráz-

ku je tato hvězda označena řeckým písme-

nem alfa. Astronomové mají totiž ve zvyku

nejjasnější hvězdu toho kterého souhvězdí

značit prvním písmenem řecké abecedy,

tedy alfou, druhou nejjasnější betou, třetí

gamou atd.  Název druhé nejjasnější  hvěz-

dy souhvězdí Vodnáře zní Sadalsuud, což

znamená „šťastná hvězda pro celý svět“ a

jedná se opět o žlutého veleobra vzdálené-

ho od nás 550 světelných let. Na obrázku je

označena řeckým písmenem beta. Za

povšimnutí v souhvězdí Vodnáře stojí i dvě

kulové hvězdokupy M2 a M72, přičemž

M2 leží právě poblíž hvězdy beta.. Tu první

hvězdokupu tvoří asi 100 000 hvězd a je od

nás vzdálená 40 000 světelných roků. Ta

druhá je od nás vzdálená 55 000 světelných

roků. V souhvězdí Vodnáře se nachází

největší a možná i nejbližší známá planetár-

ní mlhovina NGC 7293 Helix neboli Hle-

mýžď – viz foto. Kde se vzal tento poněkud

netradiční název? Mlhovina Helix byla

objevena již v první polovině devatenácté-

ho století, své jméno si však vysloužila až

díky fotografickým portrétům. To, že je fan-

tazie některých astronomů skutečně hodně

veliká, dokazuje i jeho alternativní, neméně

výstižné jméno, kterým je Slunečnice.

Údaje o její vzdálenosti kolísají mezi 150 až

450 světelnými roky.  V každém případě

má tato bublina velmi řídkého plynu v pro-

storu průměr asi dva světelné roky a celko-

vou hmotnost kolem jedné desetiny Slunce.

S planetárními mlhovinami se setkáváme u

hvězd na konci jejich životní dráhy. To totiž

horká hvězda (v tomto případě se jedná o

130 000 stupňů) odvrhuje rozsáhlé, velice

horké a velmi řídké vrstvy obvykle dosti

pravidelného kulovitého tvaru. Rozpínání

se děje značnými rychlostmi 10 – 50 km za

sekundu! Samotný název „planetární mlho-

viny“ nebyl zvolen nejšťastněji. Snad byl

vybrán proto, že planetární mlhoviny v

dalekohledu připomínají svým tvarem

kotoučky planet.                       Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci listopadu tel. 582 344 130 

SOUHVĚZDÍ VODNÁŘE ( AQUARIUS, AQR )
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Bude zima, bude mráz aneb lampionová cesta

za panem myslivcem-úterý 10.11.

Sraz v 16.45 před Mateřským centrem - sídliště Svobody 6

Lampiony a dobroty pro lesní zvířátka s sebou!

Seminář znakové řeči pro batolata-úterý 24.11. 

13.00-15.00 v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení 

3.11. kojení,10.11. problémy při kojení,17.11. novorozenec

24.11. masáže kojenců a nošení dětí v šátku

úterý 15.00-16.00 a 16.00-17.00 MC Dvořákova

Informace a přihlášky v MC.

Mimi-klub- volná herna pro maminky s miminky do 1 roku

každá středa 13.00-15.00 MC Dvořákova

v rámci Mimi-klubu proběhne Beseda o psychomotorickém

vývoji a o výživě dětí –18.11.

Kreativní večer pro rodiče-Připravujeme se na advent

středa 25.11. od 18.00 MC Dvořákova.

Na akci je potřeba přihlásit se předem.

Kurz první pomoci pro rodiče s dětmi

od 6.11.v MC sídliště Svobody- pro přihlášené

Klub dvojčat

pondělí 2.11. 16.00- 17.30 v MC Dvořákova

Cipískovy víly-1.schůzka dobrovolníků a příznivců MC

středa 4.11. v 17hodin MC sídliště Svobody

Hravé odpoledne-volná herna pro rodiče s dětmi

každá středa 15.00-17.00 v MC sídliště Svobody

Kmotra mateřského centra Cipísek, svě-

toznámá psycholožka, spisovatelka a pro-

stějovská rodačka Jiřina Prekopová v

těchto dnech oslavuje 80. narozeniny

PhDr. Jiřina Prekopová Ph.D., se narodila v

r. 1929 a vyrostla v Prostějově. Psychologii,

filosofii a pedagogiku studovala v Olomou-

ci a poté i v Mnichově. Jako tzv. politicky

nespolehlivá nesměla dlouho vykonávat své

povolání. V roce 1970 se svým manželem

opustila vlast. V západním Německu se plně

uplatnila jako psycholožka.. Působila pře-

vážně v oblasti vývojových poruch na dětské

klinice Olgahospital ve Stuttgartu. Jiřina

Prekopová napsala řadu odborných článků a

knih, z nichž některé jsou přeloženy do 16

jazyků a staly se bestsellery. V Česku vyšly

například knihy Malý tyran, Neklidné děti,

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Když dítě

nechce spát, Jak být dobrým rodičem či

Prvorozené dítě. V současné době vychází

její kniha Pevné objetí. Pevné objetí je

nerozlučitelně spjato se jménem PhDr. Jiřiny

Prekopové, která je autorkou a propagátor-

kou terapie pevným objetím.Cílem této

metody je obnova lásky v rodinných vzta-

zích. Během své dřívější psychologické

práce s autismem se J. Prekopová setkala s

myšlenkou pevného objetí vypracovanou

původně pro autistické děti americkou psy-

choložkou Marthou Welch.Metodu pevného

objetí rozvinula vlastní cestou. Instituty Jiři-

ny Prekopové byly založeny v Německu

(Tannheim), ve Vídni a v Mexico City.

Pevné objetí se stalo prostředkem obnovy

lásky v rodině.

20.10. se uskutečnila v přednáškovém sále

Národního domu přednáška Jiřiny Preko-

pové s názvem Láska sama nestačí a řeč byla

nejen o pevném objetí, ale také o pozitivním

rodičovství.Už měsíc předem byla před-

náška vyprodána.

Dne 1. října 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do

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

stějova:

Adam Herník

David Schön

Karolína Kůrková
Ondřej Kůrka
Lucie Kvapilová

Ondřej Ovečka

Jakub Vrba

Matyáš Prchal

Richard Zbořil

Štěpán Valenta

Jakub Dokoupil

Jakub Hloušek

Nela Spáčilová

Sára Pešáková

Anežka Novotná

Lukáš Mazal

Pavel Černý

Tomáš Navrátil

Markéta Mendlová

Agáta Lachmanová

David Moudrý

Michaela Vychodilová

Karel Černý

Viktor Puda

Adéla Fojtíková

Veronika Bernátová

Will Kleiner

Německá konverzace pro veřejnost

Chcete si procvičit základy konverzace v němčině nebo si prohloubit své konverzační doved-

nosti s rodilým mluvčím, a to hravou a zábavnou formou nad tématy, která vás zajímají? Během

října se opět rozeběhne německá konverzace pro veřejnost, tentokrát s Benjaminem Rousem,

účastníkem Evropské dobrovolné služby, který působí v ICM Prostějov. Hlásit se můžete pro-

střednictvím tel. 582 302 553 (12:00 – 18:00 hod.) nebo přes e-mail: icm@cmg.prostejov.cz.

Den internetu zdarma pro návštěvníky ICM

Na středu 18. listopadu 2009 od 14:00 do 18:00 hod. připravilo ICM Prostějov pro všechny

návštěvníky Den internetu zdarma, a to u příležitosti Mezinárodního dne tolerance (16. listo-

pad). Naši pracovníci Vám rádi poradí, jak si např. sepsat životopis, jak si založit e-mailovou

schránku nebo jak hledat na internetu tak, abyste našli potřebnou informaci. 

Dobrodružství s počítačem

Ve čtvrtek 19. listopadu 2009 se uskuteční již V. ročník počítačové soutěže družstev pro žáky

4. a 5. tříd základních škol na Prostějovsku. Přihlásit se do soutěže je možné do 13. listopadu

2009. Veškeré informace k soutěži či přihlášky najdete na www.icmprostejov.cz či na

www.cmg.prostejov.cz. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem a

MŠ v Prostějově a za finanční podpory města Prostějova.

MVA Tour

V úterý 10. listopadu a 19. listopadu 2009 se uskuteční semináře o programu Mládež v akci

ve Šternberku a v Přerově, které povede regionální konzultant programu pro Olomoucký kraj

p. Rotterová. Přihlásit se na seminář je možné na telefonu 731 402 119 nebo prostřednictvím

e-mailu rk-olomoucky@mladezvakci.cz. Více informací o seminářích najdete na

www.icmprostejov.cz. 

Informační centrum pro mládež při CMG
Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553

"NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE, ABY V RODINÁCH 
PROUDILA LÁSKA." JIŘINA PREKOPOVÁ

ÚTERÝ 10. LISTOPADU

9.00 a 10.15  – PEJSEK A KOČIČKA 

Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

STŘEDA 11. LISTOPADU

9.00 a 10.15  – PEJSEK A KOČIČKA 

Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. Skupina

STŘEDA 18. LISTOPADU

10.00    DĚTI SE LOUČÍLY 

S PRÁZDNINAMI

.Dernisáž výtvarných a keramických prací dětí. 

KK Duha                 Školní 4, PV, tel.: 582329622, 582340507

„Pevné objetí pomáhá v situacích, kdy

slova už nestačí. V takových chvílích

hovoří emoce a láska. Láska rodičů k

dětem, dětí k rodičům a partnerská láska

navzájem. Je to láska za všech okolností,

za jakýchkoli podmínek - bezpodmínečná

láska. Ta je tím nejcennějším, co si může-

me v rodině navzájem dát. Je základním

stavebním kamenem našeho vztahu sama

k sobě a k ostatním. Protože teprve tehdy,

kdy jsem zakusil od svých nejbližších

lásku za jakýchkoliv podmínek , mohu mít

rád sám sebe a sám sebe si vážit.“

Jiřina Prekopová
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci říjnu své jubileum oslavili:

Alena Hanzlíková, Prostějov, Zdenka

Hrbatová, Prostějov, Ing. Jan Ostratický,

Prostějov, Břetislav Moučka, Vrahovice,

Ludmila Adámková, Prostějov, Rudolf Kolečkář,

Prostějov, Eva Lysá, Prostějov, Rudolf Skřebský,

Prostějov, Ludmila Očenášková, Prostějov, Franti-

šek Fiala, Prostějov, Anna Hušková, Prostějov,

Marie Dobešová, Krasice, Jana Pilná, Prostějov, Jiří

Zatloukal, Čechůvky, RNDr. Jarmila Dostálová, Pro-

stějov, Zdenka Havlíková, Prostějov, Štefan Marál,

Prostějov, Alena Snášelová, Prostějov.

Jiří Dostál, Prostějov, Josef Šebesta,

Vrahovice, Dagmar Tihelková, Prostě-

jov, Marie Hlaváčková, Prostějov, Milo-

slav Bednář, Domamyslice, František Zavadil, Pro-

stějov, Miluška Pospíšilová, Prostějov, František

Hájek, Prostějov, Helena Bábková, Prostějov, Ing.

Marcela Gladká, Prostějov, Marie Kubáníková, Pro-

stějov, MUDr. Otakar Hulva, Prostějov, Zdeněk

Štandera, Prostějov.

Danuše Rozehnalová, Prostějov, Rado-

mír Roháček, Prostějov, Věra Korhoňo-

vá, Prostějov, Karel Neuwirt, Prostějov,

Vlasta Rozsypalová, Prostějov, Josef Borek, Prostě-

jov, Zdenka Matějová, Prostějov, Božena Zatloukalo-

vá, Prostějov, Zdenka Motálková, Prostějov, Ladislav

Kocman, Prostějov, Božena Mráčková, Krasice, Vla-

dimír Komárek, Prostějov, Božena Nováčková, Pro-

stějov, Věra Vačkářová, Prostějov.

Anežka Prudká, Prostějov,  Josef Miku-

lík, Prostějov, Jiřina Sklenářová, Prostě-

jov, Vítězslava Bosáková, Prostějov,

Bernarda Paňáková, Prostějov, Ludmila Zatloukalo-

vá, Prostějov, Vlasta Zahradová, Prostějov, Ladislav

Adamík, Prostějov, Marie Hamerlová, Prostějov,

František Klíč, Prostějov, Marie Švédová, Krasice.

Ludmila Burešová, Prostějov, Anna

Čechová, Prostějov, Věra Kuběnová,

Prostějov, Květa Mlčochová, Prostějov, Svatopluk

Šmudla, Prostějov.

Marie Švécarová, Prostějov.

70

85

90

Štěpánka Klosová, Prostějov.

92

93

Růžena Soldánová, Domamyslice.

94

80

Tetín 1, Prostějov, tel. 582 360 295 

nabízí všem zájemcům 

příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hod. Tématické zaměření setkání Lektor
3.11.2009   14.00 Vnitřní uzdravení v domech.    J. Ulehla
úterý Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru na člověka

10.11.2009 14.00 První pomoc.     J.Šmídová Dis.     
úterý Připomeňme si zásady „První pomoci“.

17.11.2009  14.00 Receptář podle zvěrokruhu, ochutnávka.              

úterý                    Býk – blíženec – rak                           J.Grumlíková

24.11.2009    14.00 Cukrovka – hrozba našeho tisíciletí.                                                            

úterý Bc.M.Jouklová
Přednáška spojená s besedou, měření hladiny cukru

Říjnové přednášky se konají ve II. patře OS LIPKA, 

Tetín č. 1, Prostějov. 

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - NÁRODNÍ DŮM
SOBOTA 7. LISTOPADU

8.30 HANÁCKÝ SKRIVAN

Regionální soutěž ve zpěvu populárních

písní. Pořádá Agentura BOM MUSIC

přednáškový sál

ČTVRTEK 12. LISTOPADU

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, 

místní organizace Prostějov

Miroslav Srostlík – beseda

přednáškový sál

SOBOTA 14. LISTOPADU

8.30 HANÁCKÝ SKRIVAN

Regionální soutěž ve zpěvu populárních

písní. Pořádá Agentura BOM MUSIC

přednáškový sál

SOBOTA 21. LISTOPADU

8.30 ZPÍVAJÍICÍ RODINA 

Regionální soutěž ve zpěvu populárních

písní. Pořádá Agentura BOM MUSIC

přednáškový sál

PONDĚLÍ 23. LISTOPADU

19.00 KLÁRO! Aneb Jak se (také)

dá dělat divadlo

podle Karla Čapka.

Režie: Hana Lužná. 

Divadlo Hanácké obce Prostějov 
přednáškový sál

STŘEDA 25. LISTOPADU

CHARITATIVNÍ AUKCE

Pořádá Střední škola, základní škola a

mateřská škola Jistota  

přednáškový sál

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - KK DUHA
STŘEDA 4. LISTOPADU

9.30 Akademie třetího věku 

SAMI SOBĚ – Symfonieta pro 
papír, nůžky a lepidlo…

Ne každému byl nadělen výtvarný talent. Ale

tvořit koláže, to je nejen zábava, ale i zajíma-

vý druh výtvarné techniky přístupný každé-

mu. Druhé naše setkání věnujeme spolu s

Radkou Krahulcovou kouzlům koláží. Aby
se vám lektoři mohli maximálně věnovat, je
kapacita omezená počtem 15 účastníků na
jeden workshop.
Vstupné30,- Kč za osobu a dílnu

ČTVRTEK 15. ŘÍJNA

9.30 Akademie třetího věku

VESMÍR, HVĚZDY A....
SLIZCÍ UFONI 

Pojďme zase jednou pozvednout oči ke

hvězdám. Jsou dlouhé zimní večery a tak

astronomie může být pro nás pro všechny

zajímavá. Nejen o ufonech nám poví

ředitel prostějovské hvězdárny Dr. Jiří

Prudký.

Vstupné:
Pololetní průkazka: 75,- Kč 
(bez pololetní průkazky): 30,-Kč.

75

Občanské sdružení Život a zdraví ve spolupráci se sborem
Církve adventistů s.d. v Prostějově 

Vás zve na sérii seminářů UMĚNÍ ZVLÁDAT STRES
místo konání: Společenský dům, Komenského 6, Prostějov vždy od 18:30 hod.

Termíny do konce roku 2009:
3. 11. – Pracovní stres

10. 11. – Když ti život hází klacky pod nohy
24. 11. – Největší potřeby a otázky, 1. 12. – Milovat a být milován
8. 12. – Vědomí vlastní hodnoty, 15. 12. – Hledání smyslu života
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PROSTĚJOVSKÁ KNIHOVNA ZVÍTĚZILA
Před časem vyhlásila Městská knihovna

Prostějov místní kolo soutěže Focení s kni-

hovnou, jehož uměleckým garantem se stal

fotograf Bohuslav Pacholík. Ty nejlepší

fotografie pak putovaly do celostátního kola,

které hodnotil fotograf Jan Šibík. Soutěže se

účastnilo na pět desítek knihoven a vybíralo

se z tří set fotografií.

V pátek 2. října byl ve Vsetíně vyhlášen

vítěz celostátního kola – Městská knihovna

Prostějov. Autorkou vítězné fotografie je

šestnáctiletá Vendula Burgrová z Gym-

názia J.Wolkera. Blahopřejeme a jsme

hrdí, že je čtenářkou naší knihovny.  

KNIHOVNICKÝ HAPPENING VE VSETÍNĚ

ŘÍJEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE FOTOGRAFIÍCH

OBROVSKÝ ÚSPĚCH

V pátek 2. října hájili ve Vsetíně barvy

města „Knihanáci“ z Městské knihovny

Prostějov. Účastnili se Knihovnického

happeningu – setkání knihovníků z celé

republiky. Sešlo se jich okolo dvou set a

postavili šestnáct družstev, které soutěžily

v různých disciplínách přímo před diváky

na náměstí před Masarykovou veřejnou

knihovnou Vsetín. 

Šest členů družstva z prostějovské knihovny

muselo běhat s valaškami, hádat podivné

předměty, skládat básničky a také shánět

členy družstva z řad místních Valachů. Tým

(Martina Štafová, Marie Benediktová, Jana

Spáčilová, Ivana Hurdová, Tomáš Štefek a

Aleš Procházka) nejen obstál, ale také sklidil

bouřlivé ovace za zdravici, kterou „Kniha-

náci“ pronesli v hanáčtině a byla simultánně

tlumočena do spisovné češtiny. Věříme, že ve

Vsetíně se bude na družstvo prostějovských

knihovníků ještě dlouho vzpomínat.

MgA. Aleš Procházka, ředitel

Ve čtvrtek 8. října proběhlo udílení presti-

žních cen Ministerstva kultury ČR Knihovna

roku 2009. Již prvním velkým úspěchem byla

samotná nominace Obecní knihovny Protiva-

nov mezi 14 vybraných knihoven z celé

České republiky. Ceny jsou udělovány tzv.

základním knihovnám (knihovnách malých

obcí). Slavnostní ceremoniál a vyhlášení ví-

tězné knihovny proběhl v Zrcadlové kapli

pražského Klementina za účasti zástupců

Národní knihovny, Ministerstva kultury a

knihovníků. Cenu přebrala vedoucí knihovni-

ce z Protivanova Anna Dokoupilová a staros-

ta Karel Trnečka (na snímku).
Pracovníci Městské knihovny Prostějov

(Jitka Lošťáková, Eva Krejčová a Tomáš Šte-

fek), která je pověřena vykonáváním regio-

nálních funkcí, odvedli při pomoci protiva-

novské knihovně také vynikající práci. 

Společenský dům Prostějov, s.r.o. Komenského 6
spolupořádá přednášku

Wellness a zdravá výživa  
Přednáší: Marie Jeřábková - Čermáková
středa 11. listopadu 2009 v 17. 00 hod.

Vstupné: 80,- Kč
Předprodej: 582 333 003, 

produkce.sdpv@centrum.cz             www.sdpv.cz 

Vítězná fotografie celostátní sou-

těže Knihovna mého srdce. Porota

ocenila nejvyšším uznáním Vendulu

Burgrovou z Gymnázia J.Wolkera. 

Prostějovské divadelnice Eva Suchán-

ková a Jarmila Hlaváčová v pořadu

Osobnosti čtou svoje oblíbené knihy,

kde sehrály úryvky z knihy Betty

McDonaldové Co život dal a vzal a

Vejce a já.

Spisovatelka Marcella Dostálová při

závěrečné autogramiádě na besedě s

dětmi na dětském oddělení Městské

knihovny (Vápenice 9), kde také pře-

dávala ceny vítězům soutěže o nejlepší

čtenářský list.

Titul Přítel(-kyně) Městské knihovny

Prostějov 2009 získala věrná čtenářka

Marie Kovaříková z rukou ředitele

MěK Aleše Procházky (na snímku) a mí-

stostarosty ing. Pavla Drmoly.

Tradiční Pasování prvňáčků proběhlo

na dětském oddělení MěK Prostějov

(Vápenice 9) za účasti místostarosty

ing. Pavla Drmoly a ředitele MěK Pro-

stějov Aleše Procházky.

20 LET SVOBODY
setkání se 
Sváťou Karáskem
a dalšími hosty

(ADRA, CMG, Charita, Skaut,
Žebřík, a další)

pořádají 
Prostějovské církve

ve spolupráci s městem
Prostějov

22. listopadu 2009 
v 15:00 hodin

na náměstí TGM 
v Prostějově

V případě velmi nepříznivého
počasí se celá akce bude konat v
hlavním kostele, Filipcovo nám.
(za OD Prior)



Dobrovolnické centrum ADRA funguje 
v Prostějově již čtvrtým rokem. Zdejší dob-
rovolníci za  sebou mají bezpočet hodin strá-
vených s osamělými a starými lidmi. Se zdra-
votně postiženými i umírajícími. Pro vedoucí 
centra Věru Palackou byl však letošní rok od 
těch předchozích dost odlišný.

„Velkou změnou byla skutečnost, že od 1. led-
na 2009 platí novela zákona o pomoci v hmotné 
nouzi, která přinesla celou řadu novinek. Jedna 
z nich se nás přímo dotýká, a sice ta, že pokud 
si lidé  v hmotné nouzi pobírající příspěvek na 
živobytí chtějí tento příspěvek zachovat v plné 

výši, mají vykonat tzv. veřejnou službu. V praxi 
to znamená, že  pomohou obci například udr-
žovat čistotu veřejných prostranství  nebo vyko-
návají dobrovolnickou službu, kterou organizují 
nestátní neziskové organizace. Na jednu stranu 
to pokládám za velice dobrý nápad, na druhou 
je trošku paradoxní, že se dobrovolnická práce 
vykonává tak trochu z donucení a je podmíně-
na výplatou sociální dávky. Nicméně musím 
přiznat, že jsme sice letos byli zahlceni „nuce-
nými“ dobrovolníky, ale našlo se mezi nimi 
dost takových, kteří se v této práci „našli“. A byla 
jsem velmi mile překvapena,  že je mezi nimi 

takových deset, dvanáct, kteří 
tuto práci dělají nikoli kvůli 
sociální dávce, ale proto, že je 
to baví.“

Jsou i ostatní změny tak 
pozitivní?

„To bych neřekla. Na-
příklad se nám letos vůbec 
nedaří sehnat sponzory. 
Teď zrovna organizuje-
me celodenní školení pro 
dobrovolníky v hospici, máme totiž akre-
ditaci v rámci Olomouckého kraje i pro 
tuto službu. Být společníkem umírajících je 
psychicky velmi náročné a na školení lek-
toři dobrovolníky učí, jak tyto situace zvlá-
dat, jak se při nich chovat. Ještě loni jsem 
účastníkům kurzu mohla ze sponzorských 
peněz zaplatit aspoň oběd,  teď si budou asi 
muset vzít svačinku sebou. 

Na druhou stranu jsem ráda, že máme velmi 
dobré vztahy s městem. Letos jsme dostali 50 ti-
síc korun na činnost a musím říct, že není vždy 
obvyklé, aby město přispívalo na činnost v or-
ganizacích, jichž vlastně ani není zřizovatelem, 
myslím v domovech důchodců a v ústavech 
sociálních služeb. Jsem proto velmi vděčná za 
tak vstřícný přístup města. Příspěvek na práci 
v hospici jsme dostali i od Olomouckého kraje, 
něco od ministerstva vnitra a ministerstva zdra-
votnictví, od mateřské organizace ADRA a na 
trénink paměti s klienty domova důchodců 
nám přispěl i Výbor dobré vůle Olgy Havlové. 
A jinak jsou to spíš kamarádi, kteří udělají něco 
zadarmo. Všechny aktivity ale musíme účetně 

dokladovat a například mzda účetního je docela 
velké finanční vydání.“

Nezmínila jste se ještě o jedné významné 
změně.

„Je to změna spíše osobní. Zatímco v před-
chozích letech jsem byla vedoucí Dobrovolnic-
kého centra ADRA v Prostějově vlastně téměř 
na plný úvazek, letos je tomu jinak. 1.12.2008 
jsem nastoupila do funkce ředitelky Domova 
pro seniory v Soběsukách. Je to práce, která mě 
nesmírně těší a naplňuje, na druhé straně mi 
však zbývá velmi málo času na dobrovolníky. 
Potřebovala bych za sebe sehnat náhradu, ně-
koho, koho by tato práce těšila, protože to se 
jinak dělat nedá. Běžné služby zvládáme, ale 
nezůstává prostor pro informační aktivity pro 
veřejnost.“

Jaké máte plány pro příští rok?
„Mám jen jedno přání. Aby bylo ještě  víc 

dobrovolníků, víc sponzorů a víc času.    
Děkuji za rozhovor.

Olga Katolická, foto: Archiv
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Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Projekt s názvem „Vytvoření středně-
dobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Prostějově“, fi nancovaný prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost, úspěšně pokračuje v realizaci 
pod mottem „Člověk člověku“.

Komunitní plánování sociálních slu-
žeb (dále jen „KPSS“) je metoda pomá-
hající obcím a regionům zjistit poptáv-
ku uživatelů sociálních služeb v oblasti 
kvality a dostupnosti těchto služeb, a to 
formou diskuse a komunikace s občany. 
Zapojuje tedy veřejnost do rozhodování 
o sociálních službách na daném úze-
mí a podporuje vzájemnou komunika-
ci mezi zadavateli (v našem případě se 
jedná o město Prostějov), poskytovateli 
sociálních služeb, uživateli těchto služeb 
a veřejností. 

V projektu „Vytvoření střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb v Pros-
tějově“, kterým se KPSS zabývá, působí 
vytvořené pracovní skupiny, složené pro 
potřeby komunitního plánování soci-
álních služeb ze zástupců neziskových 

a příspěvkových organizací zabývají-
cích se poskytováním sociálních služeb, 
zástupců Městského úřadu Prostějov 
a samotných občanů těchto služeb vy-
užívajících. Byla také zřízena skupina 
řídící – vytvořená ze zastupitelů města 
Prostějova, poskytovatelů a uživatelů 
sociálních služeb – která proces komu-
nitního plánování realizuje. V průběhu 
měsíců května a června 2009 se všechny 
pracovní skupiny zaměřené na – Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením, Osoby 
se zdravotním postižením, Národnost-
ní menšiny a cizince, Seniory a Rodi-
ny, děti, mládež – sešly na jednáních, 
při kterých došlo k refl exi jednotlivých 
výstupů a aktivit v rámci stanoveného 
harmonogramu projektu, k vyjasnění 
základních postupů při poskytování me-
todické podpory a vyhotovení struktury 

týkající se jednotných výstupů. Na tyto 
aktivity navázalo zadání Socio-demogra-
fi cké analýzy (zpracovávané PhDr. Milu-
ší Kmoščákovou – ředitelkou Sociálních 
služeb Prostějov), zpracování Analýzy 
potřeb uživatelů sociálních služeb a ve-
řejnosti (realizované fi rmou Sociotrendy 
– doc. RNDr. Ivanou Loučkovou v měsí-
ci říjnu) a kompletace struktury záměru 
"Plánování rozvoje sociálních služeb ve 
městě Prostějově". Dokument byl sesta-
ven pod odborným dohledem Bc. Kate-
řiny Stuchlé, DiS. – metodika projektu, 
ve spolupráci s Lukášem Brzoskou, DiS. 
– koordinátorem procesu komunitního 
plánování sociálních služeb města Pro-
stějova. Realizaci projektu – na území 
města Prostějova – má na starosti RNDr. 
Alena Rašková, místostarostka města. 

V rámci projektu proběhne první ve-

řejné setkání, na kterém bude prostě-
jovská veřejnost informována o všech 
krocích, které jsou při realizaci komu-
nitního plánování sociálních služeb 
uskutečňovány i o možnosti zapojit se 
do něj. Toto veřejné setkání se uskuteční 
v rámci akce „Fórum Zdravého města“ 
ve čtvrtek 19. listopadu 2009 od 15,30 
hodin v prostorách Národního domu 
v Prostějově. Tam také od 13,00 hodin 
proběhne prezentace místních poskyto-
vatelů sociálních služeb. Na setkání jste 
srdečně zváni!

Tento projekt je spolufi nancován 
z prostředků ESF prostřednictvím Ope-
račního programu  Lidské zdroje a za-
městnanost a státního rozpočtu ČR.

Ing. Martina Mařáková – vedoucí 
projektu (Středisko rozvoje sociálních 

služeb, o.p.s. Jeseník)

Projekt s názvem „Vytvoření středně- a příspěvkových organizací zabývají- týkající se jednotných výstupů. N

ANEB KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
V PROSTĚJOVĚ

V letošním roce, stejně 
tak jako v letech minulých, 
se město Prostějov aktivně 
zúčastnilo Dnů evropského 
dědictví/EHD 2009. Letos 
se zapojilo 322 obcí, přihlá-
šeno bylo 1052 nemovitých 
objektů a uspořádáno bylo 
538 doprovodných akcí. 

Velmi mile nás všechny, 
kteří jsme tuto akci připravovali v Prostě-
jově, potěšil velký zájem obyvatel a mož-
ná i návštěvníků města o komentované 
prohlídky radnice. Tentokrát jsme měli 
připravena dvě překvapení. V sobotu při 
nočních prohlídkách to bylo vystoupení 
divadelního spolku Historia, který v do-
bových kostýmech připomněl dobu 

p ř e d 

100 lety v Prostějově. 
Průvodkyněmi do počát-
ku minulého století byly 
Jana Gáborová a Jarosla-
va Tatarkovičová. Oba 
dny potom v obřadní síni 
mohli návštěvníci zhléd-
nout dokument natočený 
o radnici. Komentované 
prohlídky zajišťovaly za-

městnankyně informační služby Soňa 
Provazová, Jana Hlochová a Lenka 
Páleníková. 

Touto akcí jsme odstartovali připo-
menutí 100 let dokončení prostějovské 
radnice, které vyvrcholí v červnu roku 
2014.   

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, 
vedoucí Odboru kancelář starosty 

Ohlédnutí za Dny evropského dědictví

U dobrovolníků byl letošní rok ve znamení změnU dobrovolníků byl letošní rok ve znamení změn
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Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Střední odborná škola podnikání a ob-
chodu byla zařazena do sítě středních 
škol v roce 1994. Letos škola slaví 15 let 
svého působení v Prostějově.  

První přijímací řízení proběhlo roku 
1994 a v září byl  zahájen řádný provoz 
podle vzdělávacích programů schválených 
ministerstvem školství. Tehdy však škola 
působila pod názvem Soukromá střední 
podnikatelská škola obchodu a služeb. Za 
dobu 15 let existence vystřídala tři působiš-
tě. Nejprve se začalo vyučovat v prostorách 
bývalého Intergea ve Vrahovicích, od roku 
1997 do  roku 2004 působila na  Palackého 
ulici a do letošního září na Husově náměs-
tí. 

K poslednímu stěhování došlo z důvo-
du uvolnění prostor pro potřeby Baťovy 
univerzity. Po dohodě s městem Prostějov 
získala škola náhradou část bývalé základ-
ní školy na Rejskově třídě. Podnikatelská 

škola působí v tzv. staré budově, která byla 
postavena v roce 1895 a ve dvorním trak-
tu, ve kterém jsou umístěny výdejna stravy 
a školní bufet. Součástí školního areálu je 
také tělocvična a venkovní sportovní hřiš-
tě. 

Vybavení školy

Mimo kmenových tříd mohou studenti 
využívat jazykové učebny, učebnu informač-
ní a komunikační technologie a učebnu pí-
semné a elektronické komunikace.  

V průběhu prázdnin se podařilo vybudo-
vat multimediální učebnu posluchárenského 
typu, jakou dříve pedagogové a studenti vy-
užívali na předešlém působišti. Učebna má 
stupňovité auditorium umožňující lepší vzá-
jemný kontakt učitele se žáky. 

Je vybavena počítačem připojeným do 
školní sítě a k internetu, dataprojektorem  

a interaktivní tabulí ACTIVboard s elektro-
nickým perem. Vybavení učebny umožňuje 
projekci výukových fi lmů zaznamenaných 
na VHS či DVD a projekci výukových ma-
teriálů připravených v elektronické podobě, 
tzn. různých textů, obrázků, prezentací a prá-
ci s výukovým soft warem. V učebně se také 
konají různé přednášky a besedy. 

Všechny třídy, kabinety a kanceláře jsou 
připojeny k počítačové síti s připojením na 
internet. Této sítě chce škola v nejbližším ob-
dobí využít ke zdokonalení stávajícího systé-
mu přímé komunikace s rodiči studentů a při 
zavádění elektronických třídních knih.

Studium

V současnosti na SOŠ podnikání a obcho-
du studuje 280 žáků ve čtyřletém denním 
studiu pro absolventy ZŠ, dvouletém denním 
a tříletém dálkovém nástavbovém studiu pro 
absolventy SOU. Zřizovatelem školy je DO-
MA-MORAVA holding, a.s. Škola je členem 
Hospodářské komory v Prostějově, Sdružení 
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 
a prostřednictvím svého zřizovatele členem 
Svazu obchodu ČR. V rámci odborné pra-
xe a předmětu praxe spolupracuje s mnoha 
fi rmami a institucemi Prostějovska. V rámci 
partnerství  na tvorbě a realizaci školských 
vzdělávacích programů spolupracuje s Hos-
podářskou komorou v Prostějově, Euro-
centrem v Olomouci, reklamní agenturou 
VENDI v Prostějově, vydavatelstvím Com-
puter Media Kralice na Hané a fi rmou FTL 
Prostějov .

Od prvních maturitních zkoušek v roce 
1998 zakončilo podnikatelskou školu ma-
turitní zkouškou 642 absolventů, z toho 
pak 417  denního čtyřletého studia, 163 
dvouletého denního nástavbového  a 62 
tříletého dálkového nástavbového studia. 
Absolventi po ukončení studia a úspěšném 
vykonání maturitní zkoušky získají střední 
vzdělání s maturitní zkouškou. Dokáží za-

bezpečit základní ekonomické, obchodní, 
právní 

a administrativní činnosti ve všech oblas-
tech podnikatelské i neziskové sféry (státní 
správa a samospráva). Získají znalosti z mar-
ketingu a managementu potřebné k efektiv-
nímu fi remnímu řízení. Umí interpretovat 
požadavky na ochranu spotřebitele a zvládají 
základní komunikační dovednosti. Přede-
vším pak v oblastech se zaměřením na tvorbu 
projektů, obchod, marketing, personalistiku, 
mzdy, vedení účetnictví. Absolventi mají také  
dobré předpoklady pro uplatnění na úrovni 
středního managementu, ale i samostatného 
podnikání. Absolventi během studia získají 
dobré předpoklady k pokračování studia na 
odborných VOŠ a VŠ se zaměřením na eko-
nomiku, marketing, management, eurosprá-
vu, hotelnictví a cestovní ruch. V posledních 
letech získávají absolventi spolu s maturitním 
vysvědčením  také tzv. Europass – dodatek 
k vysvědčení o maturitní zkoušce, který zvy-
šuje uplatnitelnost absolventa na mezinárod-
ním trhu práce. V anglickém jazyce jsou vel-
mi podrobně popsány kompetence získané 
v daném oboru vzdělání. 

Od září letošního roku se na podnikatel-
ské škole vyučuje podle nově vytvořených 
školních vzdělávacích programů (ŠVP), které 
vycházejí z platného Rámcového vzdělávací-
ho programu (RVP) Ekonomika a podnikání 
63-41-M/01. 

ŠVP Podnikání v EU a projektové říze-
ní je ekonomickým studiem poskytujícím 
vzdělání v oblasti eurosprávy, ekonomiky 
a podnikání v Evropské unii a projektového 
managementu. 

ŠVP Řízení služeb a marketing turismu je 
ekonomickým studiem poskytujícím vzdělá-
ní v oblasti cestovního ruchu se zaměřením 
na poskytování a propagaci služeb v oblasti 
turismu.

St ední odborná škola 
                   podnikání a obchodu

Rejskova 4, Prost jov

nabízíme atraktivní a perspektivní  
4leté studium s maturitní zkouškou  

v oboru vzd lání 
 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
 

      vzd lávací program 
 

       PODNIKÁNÍ V EU 
   A PROJEKTOVÉ ÍZENÍ 
 

      vzd lávací program 
 

         ÍZENÍ SLUŽEB  
 A MARKETING TURISMU 

 
 

*************************************************************************************************************** 

zveme všechny žáky 9. t íd   
a jejich rodi e na 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í
5. listopadu 2009 od 8.00 do 17.00 hod.  

 

zájemci o studium získají informace o škole, 
vzd lávacích programech a mohou si prohlédnou 

budovu školy  
 
 

www.skola.obchod-sluzby.cz 
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Opět se nám blíží termín, kdy lidé navště-
vují vice než kdy jindy hřbitovy. Převážná 
část obyvatelstva k dojíždění ke hřbitovům 
využívá motorová vozidla. Městská policie 
pravidelně dohlíží v tyto „dušičkové“ dny 
na dopravu v okolí hřbitova, ale i chrání 
svou přítomností majetky občanů. Bez spo-
lupráce s občany však taková práce neplní 
svůj účel. Proto upozorňujeme občany, aby 
si i oni sami chránili svůj majetek a snaži-
li se dodržovat ty nejzákladnější pravidla 
a nedávali příležitost zlodějům.  

- vozidlo po zaparkování řádně uzamkněte
- nezapomínejte klíče v zámku vozidla
- uzavřete všechna okna
- nenechávejte ve vozidle viditelně odlože-

né věci 
- i pohozený svetr, či igelitová taška může 

u zloděje navodit pocit, že v autě se nachází 
např. mobil

- všímejte si podezřelého jednání osob, 
které zde postávají, sledují vozidla, nahlíží 
dovnitř, atd. 

V případě podezření na protiprávní jedná-
ní ihned volejte 158 nebo 156.

 -Jan Nagy, 
 ředitel městské policie-   

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Opět se nám blíží termín, kdy lidé navště-
vují vice než kdy jindy hřbitovy. Převážná 

Parkování u Městského hřbitova Prostějov, Brněnská ulice

 o „dušičkovém víkendu o „dušičkovém víkendu""

PARKOVÁNÍ I:

- příjezd na nově 
vybudované zpevně-
né plochy je od ulice 
Brněnská (mezi hřbi-
tovem a skleníky, se-
verní strana hřbitova), 
výjezd z ulice Lidická 
(mezi obchodním do-
mem Kaufl and a sta-
rou nemocnicí).

PARKOVÁNÍ II:

- ulice Brněnská, před 
hřbitovem. Z důvodu 
vybudování cyklostez-
ky do Žešova je NOVĚ 
PARKOVÁNÍ POUZE 
PODÉLNÉ! (příjezd i vý-
jezd ulicí Brněnskou).

PARKOVÁNÍ III:

- podél jižní zdi ved-
le židovského hřbitova.
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

SD Anenská č. 11, Prostějov

tel. 582 334 711

Provozní doba:
Pondělí  zavřeno 
Úterý  9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Středa  9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Čtvrtek  9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Pátek  9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Neděle  zavřeno 

SD Průmyslová ul., Prostějov – Vrahovice

tel. 725 824 716

Provozní doba:
Pondělí  9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Úterý  zavřeno 
Středa  zavřeno 
Čtvrtek  9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Pátek  9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Neděle  9.00 – 13.00 13.30 – 17.00

Provoz sběrných dvorů v Prostějově

Město Prostějov zažádalo v květnu 
letošního roku o příspěvek z „Fondu 
ASEKOL“ na  projekt „ Zabezpečení 
sběrného dvora v Prostějově Průmys-
lové ulici“. 

„Podařilo se nám z fondu  ASEKOL 
získat částku 150 tisíc korun a k tomu 
nám fi rma bezplatně zapůjčila tzv. E-do-
mek, v němž je možno ukládat použité 
elektrospotřebiče. Dále jsme za získané 
fi nance zakoupili místní kamerový sys-
tém složený ze tří bezpečnostních kamer, 
který umožňuje zápis záznamu monito-
rovaného prostoru na hard disc a v pří-

padě potřeby záznam dohledáme. V ne-
poslední řadě byly u vjezdu do sběrného 
dvora instalovány 2 závory, které zamezí 
neoprávněnému vjezdu na dvůr. Cílem 
tohoto opatření je nejen zamezení vnik-
nutí neoprávněných osob na dvůr, ale 
také dosažení správného způsobu třídě-
ní odpadu na sběrném dvoře a dosažení 
kontroly odevzdávaných použitých vý-
robků,“ vysvětlil vedoucí odboru komu-
nálních služeb Jaroslav Štěpaník.

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí MěÚ Prostějov

Nový sběrný dvůr v Průmyslové 
ulici je monitorován

Dvanáct restaurací zatím na Moravě 
vyslyšelo výzvu společnosti MORAV-
SKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a ve svých 
provozovnách začalo podávat zákaz-
níkům vodu z kohoutku. "Zatím jsme 
projekt Kohoutkovou, prosím! rozjeli 
v Olomouci, ve Zlíně a Prostějově, máme 
ale i jednu menší obec Smržice na Pro-
stějovsku," potvrdila mluvčí společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. která 
do skupiny Veolia Voda patří. 

Na Prostějovsku je to kromě zmiňova-
né restaurace v kulturním domě ve Smr-
žicích také Pivovar a restaurant U krále 
Ječmínka. V Olomouci to je hotel Alley 
a restaurace hotelu Arigone, kavárna Be-
tánie ve Wurmově, Moravská vinotéka 
v Litovelské a připravuje se Hostinský 
pivovar Moritz a kavárna Gallo. Ve Zlí-
ně máme restaurace čtyři: Zámeckou 

restauraci, kafé bar Terassa na Dlouhé, 
Sklípek u Tomáše - Boněcko a Parkhotel 
Zlín. Celkem byly rozdány asi dvě stovky 
karaf.

"Možnost přihlásit se do projektu je 
stále otevřená, žádnou  z restaurací jsme 
sami neoslovovali, čekáme na reakci těch 
subjektů, které mají o projekt zájem. Re-
staurace však musí splňovat jistou kvali-
tu vnitřních rozvodů, aby mohly do pro-
jektu vstoupit. Ty totiž mohou ovlivnit 
chuťové vlastnosti vody,“ uvedla mluvčí 
vodárenské společnosti Helena Koutná. 
Odhaduje, že v regionu by se mohlo za-
pojit ještě kolem desítky podniků. 

A co restaurace získají? Zajímavé ka-
rafy k podávání vody a nálepku na dveře, 
která hostům česky i anglicky oznámí, 
že kohoutková je zde k mání. A taky re-

klamu. Vodohospodáři 
totiž zřídí na webových 
stránkách mapu všech 
zařízení v ČR, kde se 
kohoutková voda z karaf 
nabízí. Webové stránky 
www.kohoutkova. cz 
byly spuštěny v říjnu.

„Snažíme se prosadit 
pití vody z vodovodu 
jako jednu z forem eko-
logického chování. Oto-
čení kohoutku je přece 
jenom maličkost, kterou 
příroda ocení. Navíc náš 
produkt – pitná voda - 
odpovídá velmi přísným 
kritériím kvality a je 
kontrolována až po ko-
houtek v domácnosti,“ 
uvedla Koutná. 

MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.

800 100 063

Kde můžete požádat 
o vodu z kohoutku?

Dvanáct restaurací zatím na Moravě restauraci kafé bar Terassa na Dlouhé
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

V rámci pilotáže projektu „Regio-
nální vyučování“, fi nancovaného Ev-
ropským sociálním fondem, se v pátek 
25. 9. 2009 vypravili žáci 4.B z RG a ZŠ 
města Prostějova na exkurzi do neda-
lekých Čech pod Kosířem. Prohlédli 
si tu zámek hraběcího rodu Silva - Ta-

rouca a přilehlý půvabný park. Zároveň 
tu také prezentovali své miniprojekty 
o malíři Josefu Mánesovi a zopakovali 
si práci s mapou a buzolou v terénu. 
Bez povšimnutí nezůstala ani botanic-
ká část projektového dne – poznávání 
stromů ve zdejším arboretu. 

Největším zážitkem dne ale byla pro 
žáky i učitele určitě kresba miniatury - de-
tailu hanáckého kroje. Děti si vyzkoušely 
kolorovanou perokresbu v plenéru se ži-
vými modely - pedagogy oblečenými do 
hanáckých krojů. Nadšeně komentovaly 
bohaté výšivky, krajky i nápadité vzory.

Nezapomnělo se ani na plná bříška. Na 
svačinu měly děti připravený chléb s tva-
růžky a pravé hanácké vdolky. 

Celý den tak trávili děti i učitelé v kon-
taktu s hanáckým folklorem a měli jedineč-
nou možnost posoudit, jak se našim před-
kům kdysi žilo.

Během letošního školního roku budou 
probíhat na naší škole i další projektové 
dny. Již se všichni těšíme na zajímavé 
zážitky a nové informace o místech nám 
nejbližších, našem domově, zkrátka o té 
našé Hané.  Iva Vyhlídalová

Reálné gymnázium a základní škola 
města Prostějova sleduje již řadu let nové 
trendy v informačních technologiích. Od 
letošního roku funguje na našem gymná-
ziu elektronická třídní kniha, která umož-
ňuje zápis jednotlivých hodin, zadávání ne-
přítomnosti žáků v hodinách a omlouvání 
jejich absence. 

Elektronická třídní kniha plně nahrazuje 
klasickou třídní knihu, navíc jsou tu nespor-
né výhody. Třídní kniha již neputuje se třídou 
po škole, nemůže se ztratit, jako se to stalo ve 
slavné hře divadla Járy Cimrmana, odpadají 
i jiné drobnější potíže. Také kontrola zápisů je 
mnohem snadnější a operativnější.

Vyučující je vybaven notebookem, s nímž 
přichází do třídy. Připojí se k vnitřní síti a za-
píše téma a chybějící žáky. Absence je sledo-
vána každou hodinu v každém vyučovacím 
předmětu. Učitel si může přímo do elektro-
nické třídní knihy zapsat také různé poznám-
ky.

Rodiče i žáci mají možnost si prohlédnout 
absenci ve vyučování prostřednictvím inter-
netu, což zvyšuje vzájemnou informovanost 

a důvěru mezi školou a rodinou.
A jak jsou s elektronickou třídní kni-

hou spokojeni sami vyučující? Rychle si na 
ni zvykli, pochvalují si přehlednost zápisů 
i možnost lepší kontroly absence žáků v jed-
notlivých předmětech.

A co je u nás ještě nového?

Nově jsme v letošním školním roce uspo-
řádali pro studenty 1. ročníků seznamovací 
kurz. Třídy 1.V a 1.N odjely začátkem září na 
dvoudenní pobyt na Plumlovskou přehradu, 
kde společně strávily chvíle plné legrace i na-
pětí. Cílem bylo nejen se navzájem poznat, ale 
i vytvořit ze studentů jedné třídy fungující se-
hraný tým, který táhne za jeden provaz.V po-
sledním bloku kurzu se třídy také dozvěděly 
mnoho užitečných rad, jak se učit, jak cvičit 
paměť, jak si rozvrhnout práci apod.

Reálné gymnázium v Prostějově patří v na-
šem regionu ke školám, které se snaží, aby se 
v ní studenti i vyučující cítili dobře. Doufáme, 
že se shora uvedené novinky osvědčí a posu-
nou školu opět dál.   

 Hana Volencová

Novinky na reálce

Již minule jsme informovali, dojde 
v listopadu ve městě na oslavy 60 let 
existence zdravotnického školství v Pro-
stějově. Celá akce se připravuje díky 
fi nanční podpoře města Prostějova. 

O přípravách se 
můžete dočíst 
na ofi ciálním 
webu k oslavám 
szsvyroci.websnadno.cz .

Oslavy zdravotnického školství 
v Prostějově se blíží

Pobočka PROSTĚJOV, Kostelecká 4
Úřední den : pondělí 8.00-12.00, 13.00-17.30

Telefon : 582 331 668, 724 667 668, 724 667 745, 724 667 712
e-mail: fod.prostejov@fod.cz

-  vyhledává a poskytuje pomoc dětem týraným, opuštěným a sociálně 
zanedbaným 

-  přijímá písemné i osobní oznámení o těchto dětech, včetně oznámení 
anonymních

- pomáhá rodinám s dětmi v krizových situacích
-  provádí asistence u soudně nařízených styků v rámci rozv. a porozvodo-

vých případů
- poskytuje bezplatně základní sociálně právní poradenství pro veřejnost
-  vyhledává náhradní rodiny pro zdravotně či jinak handicapované děti, 

pro které se nedaří nalézt rodinu prostřednictvím státních orgánů a in-
stitucí

- pomáhá dětem z dětských domovů při vstupu do samostatného života
-  zprostředkovává kontakt na síť Klokánků – zařízení pro přechodnou 

náhradní rodinnou péči
-  napomáhá řešení veškeré další problematiky, týkající se ohrožených 

a závažně zanedbaných dětí

Žáci Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově nabízejí doučování. 
Odměna za jednu vyučovací hodinu činí 50 Kč.

Doučování probíhá v prostorách gymnázia v dohodnutý čas.
Kontakt: 731 604 072

Jana Hanzalíková, vedoucí SVČ Oáza  

Doučování

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, Prostějov
Tel.: 582342580, mobil : 723005411, 

e-mail: lenka.cernochova@mybox.cz,
prostejov@cervenykriz.eu, www.cervenykrizprostejov.cz

P O Ř Á D Á   
dne 9. listopadu ( pondělí ) a 14. listo-

padu ( sobota )
KONFERENCI 

na téma:  Hypertenze, 
detoxikace a pitný režim

přednášející: MUDr. Juraj Minárik, ře-
ditel fi rmy Axonia, Praha, Jaroslava Dostá-
lová, výživová poradkyně, Mgr. Anna Ju-
ránková a František Balcárek, fi rma Akuna

Garant : Ing. Lenka Černochová, ředi-
telka úřadu Oblastního spolku ČČK Pro-
stějov

Konference bude probíhat na OS ČČK 
Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod do 13.20

je určena : pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky i veřejnost

 Akce bude ohodnocena dle kreditního 
systému  vyhlášky MZ ČR č.321/2008 Sb.

( 4 kredity )
Svoji účast potvrďte e-mailem na : pros-

tejov@cervenykriz.eu , co nejdříve ( uveďte 
celé jméno a datum narození ) nebo SMS 
na mobil 723005411

Účastnický poplatek činí 
200 Kč/ 1 osoba, který bude uhrazen 

při prezenci
Nekuřácké pracoviště, 

přezůvky s sebou !!
Občerstvení zdarma !!!
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OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚOKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ

INFORMAČNÍ MÍSTO PRO PODNIKATELE /INMP/
INFORMAČNÍ A INTERNETOVÉ MÍSTO 

PŘI OHK V PROSTĚJOVĚ

OHK v Prostějově je informačním místem pro dva projekty. Jeden projekt nese ná-
zev Informační místo pro podnikatele /nově se také můžete setkat s názvem „kontakt-
ní místo pro podnikatele“/ a je to projekt Hospodářské komory ČR, který je realizován 
téměř ve všech regionálních komorách. Druhý projekt má název Informační a inter-
netové místo při OHK v Prostějově a je SPOLUFINANCOVÁN V RÁMCI VEŘEJNÉ 
FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PROSTĚJOVA. ZA POSKYTNUTÍ 
TÉTO FINANČNÍ PODPORY MĚSTU PROSTĚJOVU VELICE DĚKUJEME A VÁ-
ŽÍME SI PROJEVENÉ DŮVĚRY!

KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

 Podnikáte nebo začínáte podnikat?
 Uvažujete o zahájení podnikatelské činnosti?
 Chcete své podnikání dále rozvíjet?
 Potýkáte se při podnikání s nějakými problémy?
   Nemáte čas, prostředky, kapacity nebo znalosti, aby jste mohli vyhledávat

    informace nutné k Vašemu podnikání?
 Hledáte volné pracovní místo?

Odpověděli jste si aspoň na některou otázku kladně? V tom případě nás neváhejte 
kontaktovat,  Z D A R M A Vám pomůžeme najít informace a odpovědi na otázky 
související s podnikáním. Svým dotazem nás můžete kontaktovat osobně /Lidická 6/, 
telefonicky /582332721, 582332489/, pomocí e-mailu /ohkpv@ohkpv.cz/ Veškeré ak-
tuální informace získáte na internetových stránkách OHK:   www.ohkpv.cz

 
DATOVÉ SCHRÁNKY – odborný seminář 5.11.2009

OD 1.11. SPUŠTĚN OSTRÝ PROVOZ! 
NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ!

Od 1.7.2009 vstoupil v účinnost nový zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterým je implementován systém ko-
respondence prostřednictvím tzv. datových schránek. Novelou zákona se původně 
plánované povinné používání datových schránek pro komunikaci mezi orgány veřej-

né moci a právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku odsouvá z 1.7 na 
1.11.2009. Od tohoto data bude komunikace prostřednictvím datových schránek pro 
právnické osoby a orgány veřejné moci povinná.

Datové schránky přináší tuzemským fi rmám zjednodušení v oblasti jejich komuni-
kace s veřejnou správou, kdy papírovou formu nahrazuje forma elektronická. Podni-
katelé díky této revoluční změně budou schopni vyřídit potřebné záležitosti rychleji, 
levněji a mnohem efektivněji než tomu bylo doposud. Díky spuštění projektu dato-
vých schránek dochází ke zrovnoprávnění papírového a elektronického dokumentu.

Veškeré podrobné informace týkající se datových schránek získáte na již druhém 
odborném semináři, který OHK v Prostějově realizuje ve spolupráci s Českou poštou 
dne 5.11.2009 od 9 hod v přednáškovém sále Národního domu. Přednáší Ing. Miro-
slav Štěpán, Česká pošta, s.p., obchodní ředitel regionu Severní Morava. V případě 
zájmu o účast je nutná registrace před datem konání semináře v kanceláři OHK, tel.č. 
582332721, 582332489, email: ohkpv@ohkpv.cz, www.ohkpv.cz

 CZECHPOINT NA OHK
Služby kanceláře CZECHPOINT a výhody, které na OHK získáte:
Ověřování:
Ověrování listin a ověřování pravosti podpisu
Ověřené výpisy z:
Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku, Rejstříku 

trestů, Insolvenčního rejstříku, Registru řidičů-výpis bodového hodnocení osoby, Se-
znamu kvalifi kovaných dodavatelů, Registru Ministerstva životního prostředí – infor-
mační systém odpadového hospodářství

Další služby:
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, Provedení autorizované konverze 

dokumentů, Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky.
 
Nadstandardní službou je vystavení výpisu na základě telefonického nebo emai-

lového požadavku a při jednorázovém větším množství objednaných výpisů, dovoz 
přímo ke klientovi! /Netýká se výpisu z rejstříku trestů, bodového systému a výpisu 
z registru ministerstva životního prostředí, kdy je nutná osobní návštěva nebo zpl-
nomocnění/. Výpisy získáte bez čekání, v příjemném prostředí, parkoviště zdarma 
přímo u budovy kanceláře. Možnost dohodnutí termínu i mimo provozní dobu!

Provozní doba:   Po-Čt  8,00 – 11,30  12,30 - 16,00 hod     Pá  8,00 - 13,00 hod

Již tradičně první říjnovou neděli za-
hajují zimní plavci a otužilci svoji zim-
ní plaveckou sezónu na ponorné říčce 
Punkva. Ne jinak je tomu i letos. Po še-
desátéprvé se rekordní počet příznivců 
tohoto sportu nalodil na lodičky a přesu-
nul dovnitř jeskyně, kde se poté postup-
ně spustili do vody o teplotě 8,5°C, aby 
odplavali 100 nebo 300 m v této oprav-
du kouzelné romantické atmosféře. 165 
plavců a plavkyň plavalo ve stylu prsa 
mezi nasvícenými krápníky a v dopro-
vodu velkého množství potápěčů. At-
mosféra byla jako vždy úžasná. Nejstarší 
účastník byl opět Dr. Ing. Ladislav Nicek, 
který letos oslavil neuvěřitelných 96 let 
a je stále ve výborné kondici. Nejmladší 
účastnici Báře Vobořilové bylo teprve 8 
let. Přijeli letos plavci i z Polska, Holand-
ska, Německa a samozřejmě Slovenska.

Oddíl dálkového a zimního plavání 
TJ Haná Prostějov vyslal letos na 

Punkvu 11-ti člennou výpravu. Všichni 
si to opravdu užívali a už se těší na závo-
dy v rámci Českého poháru v zimním 
plavání. Tato akce není ani tak sportovní 
jako spíše společensko-sportovně-recesní. 
Mnoha lidem již přirostla k srdci a neod-
radí je ani zima, ani chladná voda. Polední 
sluníčko dotvořilo při občerstvení na Skal-
ním mlýně, kde si plavci pochutnávali na 
výborné svíčkové, úžasnou atmosféru dne. 
Popřejme všem „zimním borcům“ dobrou 
plaveckou sezónu a hodně úspěchů.

Zahájení zimní plavecké sezóny
Interliga družstev na stolech 

284x142:
21. 11. 2009, 19. 12. 2009, 30. 1. 2010, 

15. 5. 2010.

Nejvyšší soutěž kvart 
na stolech 284x142:

29.11.2009 Havířov – Presskan Sys-
tem Prostějov, 12.12.2009 Presskan Sys-
tem Prostějov – Poruba, 9.1.2009 Press-
kan System Prostějov – Brno, 28.3.2009 
Presskan System Prostějov – Havířov, 
10.4.2009 Poruba – Presskan System Pro-
stějov, 24.4.2009 Brno – Presskan System 
Prostějov.

1.liga - nejvyšší soutěž družstev 
v technických disciplínách 

na stolech 210x105:
7.11.2009 ve 13.00 Ostrava – Press-

kan System Prostějov, 14.11.2009 v 10.00 

Presskan System Prostějov – Přerov, 
5.12.2009 ve 13.00 Žarošice – Presskan 
System Prostějov, 19.12.2009 ve 13.00 
Presskan System Prostějov – Kroměříž, 
16.1.2010 ve 13.00 Havířov – Presskan 
System Prostějov, 23.1.2010 ve 13.00 Bohu-
mín - Presskan System Prostějov, 13.2.2010 
ve 13.00 Ponětovice – Presskan System 
Prostějov, 27.2.2010 ve 13.00 Presskan 
System Prostějov – Ostrava, 13.3.2010 ve 
13.00 Přerov – Presskan System Prostějov, 
27.3.2010 v 10.00 Presskan System Prostě-
jov – Žarošice, 10.4.2010 ve 13.00 Kromě-
říž - Presskan System Prostějov

Partneři                    

Prostějovští kulečníkáři vstupují do nové sezony
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OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ

V sobotu, 10. října 2009, se v Choc-
ni konalo Mistrovství České republi-
ky ve sportovním lezení mládeže. 

Na závod přijeli lezci z různých kou-
tů republiky, aby poměřili své síly a na-
šli ve svých řadách ty nejlepší. 

Město Prostějov reprezentoval Mi-
chal Krček z horolezeckého oddílu 
Adrenalin Prostějov. 

Pořadatelé a hlavně stavěči cest, 

si dali záležet a vytvořily velmi těž-
ké lezecké trasy, které zamotali hlavu 
i zkušeným závodníkům. Závody byli 
napínavé a vše se rozhodovalo až ve fi-
nálových cestách. Michal Krček skončil 
na krásném třetím místě a potvrdil tak 
, že právem patří mezi lezce, kteří re-
prezentují Českou republiku na závo-
dech Evropského poháru.

Všem závodníkům přejeme hodně 
úspěchů v dalších závodech.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
VE SPORTOVNÍM LEZENÍ

 
Po adatel: Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, 796 41  PROST JOV 

www.sportcentrumddm.cz 
Bližší informace: Mgr. Tereza Zají ková,  

tel.: +420 582 332 297, +420 603 259 842 
     e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
 
Datum konání: sobota 28. listopadu 2009 
 
Odjezd: sraz v 8:00 hod. na parkovišti u supermarketu Albert u hlavního 

autobusového nádraží. 
 

Návrat: p ibližn  v 17:00 hod. 
 
Cena: 110,- K  – v cen  je pouze doprava  

(pro leny ZÚ Sportcentra – DDM sleva 50,- K ) 
  
 Ostatní ceny:   dosp lý  dít  (student) ZTP  
  
 Antropos:    40,- K   20 ,- K   20,- K , 
     (d ti do 6 let zdarma) 
 Kasematy:   70,- K   35,- K  
 D tská dílna:  jednotné vstupné 15,- K   

 
Program: 

Hlavním bode programu je návšt va ANTROPOSU s expozicí „Nejstarší 
d jiny osídlení Moravy i celého evropského kontinentu - "Morava lovc  a 
sb ra ", "Nejstarší um ní Evropy", "Paleolitické technologie". Aktuální 
poznatky z výzkumu evoluce lov ka a po átk  jeho kultury - "Genetika ve 
vývoji lov ka", "P íb h lidského rodu","Primáti naše rodina". 
Polední p estávka na ob d s volným programem v centru Brna. 
V odpoledních hodinách návšt va hradu Špilberk, Kasemat a D tské dílny. 
Hrad Špilberk vytvá í už více než sedm století výraznou dominantu m sta 
Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpe í. Nechyb ly 
však v d jinách i chvíle, kdy špilberská pevnost naopak vyvolávala v 
Br anech pocity ohrožení a strachu. 
Špilberské Kasematy – stálá expozice barokního pevnostního stavitelství a 
v ze ství  josefínské doby. 
 
S sebou: 

evropský pr kaz  zdravotního pojišt ní 
slevové pr kazy (studentský, ZTP) 
vhodné oble ení 

 

 

 
 
 
 
 

 PROGRAM: v ranních hodinách odjezd do VÍDN , zastávka u zámku Schönbrunn.  
  Prohlídka p edváno n  vyzdobeného centra Vídn  (Parlament, stará radnice, Hofburg, Stephansdom a 

další.) se slavnými trhy p ed víde skou radnicí.  Ve er návrat do R. Program bude upraven podle po así. 
 

KDY:         sobota 12. prosince 2009 
 
ODJEZD:        autobusem v 7,00 od hlavního nádraží v Prost jov .  
                         v 7,15 Za olomouckou ulicí (za benzínovou stanicí OMW)  
 
NÁVRAT:      mezi 21.00 – 22.00 hod. tamtéž 
 
S SEBOU:      Jídlo a pití na celý den do bat žku, sportovní oble ení, pohodlnou obuv              
                        /náhradní v ci je možno nechat v autobuse v igelitové tašce/ 
 platný cestovní doklad (pas, ob anka), karti ka pojišt nce,  
                        peníze na p ípadné nákupy(euro).                       
                      
CENA ZÁJEZDU:   jednotná 390,- K   
                                   ( lenové  kroužk  Sportcentra – DDM sleva  90,-K ) 
                                             (doprava, p ipojišt ní do zahrani í)                                  
 
P IHLÁŠKY: vypln né odešlete nebo osobn  doru te do 5.12.2009 na adresu : 
                              Sportcentrum – ddm, Olympijská 4, 796 01 Prost jov. 
                                  
ÚHRADA: poplatek  za zájezd uhra te do 5.12.2009  složenkou nebo osobn  v pokladn   

                     Sportcentrum-ddm (složenku na požádání zašleme – uve te v p ihlášce)  
                   Olympijská 4, 796 01 Prost jov  
              
Informace:   Mgr. Tereza Zají ková, tel. 582 332 297. e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
                     Mgr. Anna Juránková  

          

Závazná p ihláška na P edváno ní Víde  12.12.2009 
 
Jméno a p íjmení:………………:………………………..…………………………………….…….. 
 
Kontaktní adresa:……………………………………………………………………….…………….. 
 
telefon/e-mail:……………………………………………………………………………………..…..  
 
rodné íslo (pro pot eby pojišt ní do zahrani í)……………………………………………………... 
  
zdrav. pojiš ovna…………………………………………………………………………………….. 
 
podpis zájemce:                                                     podpis zákonného zástupce: 

VK PROSTĚJOV – pozvánka na volejbal 

31.10. 17:00 Prostějov - Olomouc    
19.11. 18:00 Přerov - Prostějov    
21.11. 17:00 Prostějov - Olymp Praha   
26.11. 17:00 Prostějov - Šternberk   
5.12.  17:00 Prostějov - Frýdek-Místek  

BK PROSTĚJOV - Mattoni NBL – pozvánka

7.11.   17.00    BK Prostějov - BK Pardubice
11.11.  17.30   BK Prostějov - Mlékarna Miltra Nový Jičín
18.11.  17.30   BK Prostějov - BK Poděbrady
28.11.  17.00  BK Prostějov - BK Děčín

Pozvánka na hokej 
HK Jestřábi Prostějov

04. 11. 2009 středa
HK Jestřábi Prostějov 

HC Bobři Valašské Meziříčí

14. 11. 2009 sobota - HK Jestřábi Prostějov - HK Nový Jičín
21. 11. 2009 sobota - HK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov
28. 11. 2009 sobota - HK Jestřábi Prostějov - HC Břeclav
05. 12. 2009 sobota - HK Jestřábi Prostějov - HC Uničov



Horolezecký oddíl zve prostějov-
skou veřejnost na Cvičnou horolezec-
kou stěnu na Gymnáziu J.Wolkera.

Pro horolezce všech věkových kate-
gorií je připraveno několik desítek zcela 
nových cest, na kterých si mohou 

vyzkoušet svoji  tělesnou zdatnost 
a odvahu.

Zájemcům se budou věnovat zkušení 
prostějovští horolezci - Bronislav Klíč, 
Jaroslav Kovář a Igor Janků.

Provozní doba - pondělí, úterý, stře-
da, pátek, neděle - 18.-20.00 hodin.

❧ Svatby ❧ Promoce ❧ Křtiny
❧ Plesy ❧ Oslavy narozenin
❧ Vánoce a Velikonoce
❧ Různé akce atd.
Výběr z více než 30 druhů cukroví.
Bohaty výběr dortů včetně zapůjčení ozdob. 
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK NA VÁNOCE

MARIE TOMÁŠKOVÁ, Legionářská 115, 798 07 Brodek u Prostějova
Tel.: 582 370 216 ❧ Mobil: 604 375 585

❧❧ vatbySv ❧ Promoce ❧ Křtiny

Pečení cukroví

Skvěle vyšel raftařům TOMI RE-
MONT Prostějov závěr sezony, kdy 
se konaly poslední nominační závody 
a Mistrovství republiky v šestimístných 
raftech - R6. A hned úvodem lze kon-
statovat, že prostějovské posádky opět 
posunuly své loňské úspěchy výše. Co 
dodat k tomu, že úplně všechny udě-
lované tituly mistrů republiky v kate-
goriích žen, mužů a veteránů ve všech 
disciplínách - tedy sprint, slalom,sjezd 
a kombinace na R4 i R6 měli jediného 
vítěze - prostějovský TOMI REMONT! 
Tedy sbírka 20 titulů a jako třešnička na 
dortu i titul v týmové soutěži. A k tomu 
samozřejmě i další umístění druhých 

a třetích týmů na bedně. Několikrát se 
během vyhlašování vítězů stalo, že na 
stupních vítězů byli jen zástupci hanác-
kého týmu. Na základě těchto výsledků 
je nominace na MS 2010 v Holandsku 
jasná - muži i ženy TR Prostějov. Je to 
poprvé v historii českého závodního 
raftingu, kdy na tuto vrchonou sou-
těž jedou zástupci jen jednoho klubu. 
A aby toho nebylo málo, na ME 2010 
v Itálii , kde se mohou zúčastnit 2 týmy 
jedné země budou reprezentovat oba 
mužské a jeden ženský tým.  Na zisku 
titulů se podělili - TR CVOK ( Da-
něk,Šťastný,Pinkava,Havlíček,Uncajtík 
a Hammer), TR WD ( Víťa a Michal 

Hricové, Pospíšil, Kabrhel,Bozděch 
a Netopil), v ženách TR TEVA Tygří-
ci ( Balatková, Herzánová, Slováková, 
Vacíková, Kaňkovská, Bičovská, Kra-

tochvílová a Procházková) a u veteránů 
posádky TR Kuhebumi ( Šťastný, Bube-
níček,Hermann a Kučera) a TR veterán 
( Křivánek, Hajský,Netopil a Vrba).
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Dívky z kroužku sportovní gymnasti-
ky, Sportcentrum DDM Prostějov,před-
vedly své sportovní výkony v Krumsíně, 
kde se v září konalo VI. setkání zdravot-
ně postižených

Ve složení Veronika a Sára Gregovská, 
Lucie Soldánová, Bára Hošťálková, Bed-
řiška a Františka Ponížilová, svou gym-

nastickou sestavu a rozcvičku zacvičily 
i pro veřejnost 1.9.2009 na náměstí 
v Prostějově.

Další velká akce se bude konat 
28.11.2009 v tělocvičně Z.Š.Melantrich-
ova, kde proběhne 2.ročník gymnastické 
přehlídky pro kroužky a nevýkonnostní 
gymnastky.   -kle-

KROUŽEK SPORTOVNÍ 
GYMNASTIKY INFORMUJE

Pozvánka na lezení pro veřejnost:

Tento cyklistický závod proběhl 26. 9. V Brně. 
Jednalo se o poslední mistrovský závod letošní 
sezony na otevřeném velodromu. V této disciplíně 
závodníci SKC Prostějov celoročně patřili k nejlep-
ším a řadili se k favoritům jak v kategorii kadetů, 
tak v kategorii juniorů. Na tento atraktivní závod se 
spolu s trenérem Mgr. Vladimírem Vačkářem peč-
livě připravovali a všichni závodníci spolu s počet-
ným doprovodem se na něj velmi těšili. Tentokráte 
se nám však nepodařilo splnit očekávání i trochu 
vinou toho, že se od nás odvrátilo sportovní štěstí. 
V kategorii kadetů k velkým favoritům na zlatou 
medaili patřila dvojice SKC Prostějov Ondřej Tka-
dlec a Robin Wagner. Kvůli řadě taktických chyb 
a nervozitě se nám nakonec nepodařilo naplnit 
očekávání. Zlaté medaile překvapivě získali závod-
níci Favoritu Brno Zechmeister-Černý, před kom-
binovanou dvojicí Rybín-Turek ( PSK Whirlpool, 
Lanškroun). Obě dvojice po vynikajícím a dra-
matickém výkonu získali shodně 19 bodů a o ví-
tězství rozhodlo až umístění v závěrečném spurtu. 
Bronzové medaile získala dvojce SKC Prostějov 
Tkadlec-Wagner. Až čtvrtou příčku vybojovala 

plzeňská dvojice Rugovac-Wolf. 
Nejočekávanějším závodem byla kategorie 

juniorů, kde se očekával vyrovnaný boj o zlato 
hned pěti vynikajících dvojic z Dukly Brno, Dukly 
Praha, Favoritu Brno, Plzně a hlavně dvojice Jakub 
Filip (SKC Prostějov) a Ondřej Vendolský (Mapei 
Cyklo Kaňkovský) hající barvy SCM SKC Pros-
tějov. Po celou sezonu nejvíce vítězství vybojovala 
dvojice SKC Prostějov a dvojice Dukly Brno Ka-
důch-Mráček (do loňského roku jezdící v barvách 
našeho SCM). Po výborném úvodu, kdy v prvním 
bodovacím spurtu získali Filip-Vendolský druhé 
místo a závod se pro ně příznivě vyvíjel, přišel těžký 
pád Ondřeje Vendolského zaviněný závodníkem 
KOVO Praha. Jakub Filip musel pokračovat v zá-
vodě sám, než se podařilo ošetřit otřeseného On-
dřeje Vendolského, Ondra se pokusil do závodu 
vrátit, bohužel po statečném absolvování několika 
kol byl nucen ze závodu odstoupit a s otřesem 
mozku byl převezen do nemocnice. Tímto bylo 
naše „neúspěšné“ vystoupení završeno a z oče-
kávaných dvou zlatých medailí přivezli naši borci 
„jen“ bronz. 

Tento cyklistický závod proběhl 26 9 V Brně plzeňskádvojiceRugovac-Wolf



Chcete inzerovat v Radničních listech? 

Volejte 608 022 023!
 Vše ostatní zařídíme za Vás!

www.sportonline.cz

� BADMINTON
� SQUASH
� TENIS
� BOWLING
� SAUNA
� BAZÉN

HOTEL TENNIS CLUB
PROSTĚJOV
tel.:  582 402 509 



Příští Radniční listy vyjdou 25. listopadu, 

uzávěrka inzerce je 18. listopadu.
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