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Prostějovské 
léto podruhé

V  letošním roce 
přišlo město Prostějov 
už podruhé s  velkým 
projektem Prostějov-
ské léto 

9 + 1. Tento název 
v  sobě skrývá devět prázdninových 
čtvrtků, během nichž se pravidelně 
koná řada kulturních a  sportovních 
akcí. Léto bude pak uzavřeno pátkem 
10. září, kdy je pro děti z  mateřských 
škol, školních družin a pro rodiče s dět-
mi připraven Den na pohádkovém 
zámku. Ten bude obnášet mimo jiné 
i „pohádkovou prohlídku zámku“ a se-
tkání s pohádkovými bytostmi.  

Tento projekt společně připravi-
li město Prostějov, oddělení DUHA 
– Kulturní klub u  hradeb, městská 
knihovna, Sportcentrum, Domovní 
správa, s.r.o. a ekocentrum IRIS.

Jde o  ucelenou sérii aktivit, kdy 
v pravidelném čase nabízejí organizace 
zapojené do „Prostějovského léta“ ve-
řejnosti nejen kulturní, ale třeba i spor-
tovní vyžití. Například ve Smetanových 
sadech, v  Aquaparku  Koupelky, na 
zimním stadionu, na dopravním cen-
tru, v  městské knihovně (na dětském 
oddělení) a v Ekocentru IRIS. 

Po loňském úspěchu s  „letním ki-
nem“ ve Smetanových sadech je pro 
diváky připravena i  tato noční akce. 
Některé  ̄lmy byly vybrány samotnými 
organizátory, některé volili sami diváci 
v anketě. Návštěvníci tak zhlédnou tře-
ba snímky jako 2 BOBULE, MUMIE 
– HRAD DRAČÍHO CÍSAŘE nebo 
KUNG FU PANDA. Oproti loňsku tak 
promítáme podstatně vícekrát.

Za zmínku v letošním menu zcela jis-
tě stojí NIGHTWORK V  NOCI, který 
přijde na řadu ve čtvrtek 26. srpna. Jde 
o koncert dvou kapel zakončený promítá-
ním  ̄lmu. Těmi kapelami jsou prostějov-
ská ZION SQUARD a dále skupina herců 
a  muzikantů NIGHTWORK, která se 
snaží v první řadě rozveselit a pobavit pu-
blikum. Prostě parta „polocvoků“, kteří se 
nestydí za svoji „demenci“, jak praví po-
drobná upoutávka na Prostějovské léto.

Jediným úskalím Prostějovského léta 
2010 tak může být nepřízeň počasí, 
protože pro některé akce není možno 
připravit mokrou variantu.

Doufejme však, s ohledem na dosa-
vadní vývoj počasí, že se Prostějovské-
mu létu povede i tentokrát! 

Ing. Pavel Drmola, 
místostarosta města 

Prostějova
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Místostarosta Miroslav Pišťák společně s pplk. Ing. Karlem 
Řehkou, velitelem 601. skupiny speciálních sil generála Moravce 
při příležitosti zahájení výstavy Afghánistán - Hrdost a odvaha
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Změna právní úpravy 
místního poplatku

 za provozovaný výherní 
hrací přístroj

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání vydalo Obecně závaznou 
vyhlášku města Prostějova o místním 
poplatku za provozovaný výherní hra-
cí přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem � -
nancí.

Finanční dar obci Polom
Zastupitelstvo města Prostějova 

po projednání schválilo poskytnu-
tí � nančního daru obci Polom, IČ 
00850675, ve výši 500.000 Kč na zmír-
nění škod způsobených povodní v roce 
2010,

Projekt regenerace panelového 
sídliště Šárka – schválení 
projektové dokumentace

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo Projekt regene-
race panelového sídliště Šárka v  Pro-
stějově.

Dotace ze státního rozpočtu městu 
Prostějovu v  Programu regenerace 
městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 
2010 na obnovu kulturních památek

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo:

1. poskytnutí příspěvků na obnovu 
kulturních památek uvedených v Roz-

pisu účelové dotace poskytnuté městu 
Prostějovu ze státního rozpočtu v Pro-
gramu regenerace městských památ-
kových rezervací a  městských památ-
kových zón v roce 2010 (viz. tabulka)

2. uzavření smluv o  poskytnutí účelo-
vého � nančního příspěvku v rámci státní 
� nanční podpory v Programu regenerace 
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón v roce 2010 s Čes-
komoravskou provincií Hospitálského 
řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří 
a spoluvlastníky domu nám. T. G. Masary-
ka dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze 
státního rozpočtu:

na kapitolu 60 (památky ve vlastnic-
tví města) ve výši 120.000,- Kč na kapi-
tolu 50 (památky v  jiném vlastnictví) 
ve výši 80.000,- Kč.

Program regenerace 
městské památkové zóny 

Prostějov na období 
2011 - 2020

Zastupitelstvo města Prostějova 

po projednání schválilo Program 
regenerace městské památkové 
zóny Prostějov na období 2011 - 
2020 ve znění dle přílohy materi-
álu.

Schválení změny 
Pravidel prodeje bytových 

domů z vlastnictví 
města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo:

1) změnu Pravidel prodeje bytových 
domů z  vlastnictví města Prostějova 
schválených Zastupitelstvem města 
Prostějova dne 22.04.2008 usnesením 
č. 18099 tak, že z  přílohy obsahující 
seznam bytových domů určených 

k  prodeji bude vypuštěn bytový 
dům na ul. Svatoplukova 15 v  Pros-
tějově,

2) postup při prodeji bytového 
domu na ul. Svatoplukova 15 v Pro-
stějově tak, že nebytové prostory 
v  tomto domě zůstanou v  majetku 
města Prostějova a byty budou před-
nostně nabídnuty v  souladu se zně-

ním zákona č. 72/1994 Sb., kterým 
se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k budovám a některé vlastnic-
ké vztahy k bytům a nebytovým pro-
storům a  doplňují některé zákony 

(zákon o vlastnictví bytů), v platném 
znění, jejich nájemcům. 

Schválení smlouvy 
o budoucích smlouvách 

se společností 
MANTHELLAN, a.s.

Zastupitelstvo města Prostějova 
po projednání schválilo uzavření 
smlouvy o  budoucích smlouvách 
s vítězem soutěže o nejvhodnější ar-
chitektonicko-urbanistický investor-
ský návrh rozvoje území části centra 
města Prostějova, ve kterém se na-
chází obchodně-společenské cent-
rum, se společností MANTHELLAN 
a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 
956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, 
dle předloženého návrhu a  s  připo-
mínkami v diskusi.
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Výpis z usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 29. 6. 2010
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu  nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty

(občanský průkaz, pas + potvrzení o občanském průkazu)

kulturní památka vlastník kulturní památky druh prací částka

kostel sv.Jana 
Nepomuckého

Českomoravské provincie 
Hospitálského řádu sv.Jana 
z Boha - Milosrdných bratří

obnova (restaurování) nástěnných maleb kostela-
levé poloviny 3. travé lodi, horní části k římsám 40 000,00 Kč 

dům T.G.M. 21 Ing.Jiří Gottwald,               Věra 
Švalbová

repase oken a dveří včetně nátěru a další 
související práce 40 000,00 Kč 

Národní dům město Prostějov
celková obnova bočního schodiště, schodiště 
u předprodeje, vstupu do divadla a bočního 
dvouramenného schodiště a další související 
práce

120 000,00 Kč
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 Ve dnech 24. 6. 2010 – 7. 7. 
2010 se uskutečnila před radnicí 
na nám. T. G. Masaryka v Prostě-
jově venkovní výstava fotografií 
na 24 stojanech věnovaná české 
vojenské účasti v  Afghánistánu. 
Autory snímků jsou Herbert Sla-
vík, Daniel Hlaváč a 601. skupina 
speciálních sil.

Výstava se konala u  příležitos-
ti 65. výročí ukončení 2. světové 
války pod záštitou Ministerstva 
obrany České republiky.

Výstava se stala středem zájmu 
širší veřejnosti

Afghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvahaAfghánistán – Hrdost a odvaha

V  pátek 16.července byla podepsána starostou města Janem Tesařem 
a zástupcem firmy Richardem Morávkem smlouva o smlouvě budoucí mezi 
městem Prostějov a společností Manthellan. „Minimálně dva roky ještě 
bude trvat než proběhnou veškeré přípravné práce směřující k  výstavbě 
nového centra ve středu města. Jsme však velmi potěšeni, že v této práci 
pomáhá investorovi v  jeho projektu významný světoznámý odborník,“ 
uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil.

Město Prostějov již 
od roku 2009 pořizu-
je nový územní plán, 
který po svém vydání 
nahradí platný územní 
plán sídelního útvaru 
Prostějov z  roku 1995. 
Územní plán je důleži-
tým dokumentem, kte-
rý vytváří podmínky 
pro další rozvoj města. 

„Nový územní plán 
bude ovlivňovat podo-
bu města po období nejméně patnácti let, 
a  proto by se jeho přípravě měla věnovat 
velká pozornost,“ uvedl místostarosta měs-
ta Prostějova Vlastimil Uchytil.

V  současné době probíhá projednání 
zadání, ve kterém jsou stanoveny obecné 

požadavky na to, co by měl 
územní plán řešit. Návrh 
zadání je od 12.7. do 11.8. 
2010 vystaven k  nahléd-
nutí na stavebním úřadu 
Městského úřadu Prostě-
jov, oddělení územního 
plánování a  na webových 
stránkách města:  http://
www.prostejov.eu/su v sek-
ci dokumenty. K  návrhu 
zadání může každý uplatnit 
své připomínky v  termínu 

do 11.8. 2010 na adresu: Městský úřad Pro-
stějov, stavební úřad, oddělení územního 
plánování, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 
01 Prostějov.       Ing. Jan Košťál 

 vedoucí stavebního úřadu 
 Městského úřadu Prostějov

Pořizování nového
územního plánu města
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Prvního března letošního roku byla 
spuštěna nová služba občanům –tak-
zvaný pojízdný úřad.  Jde o  poskyto-
vání služeb pro stanovenou skupinu 
občanů města bez nutnosti dostavit 

se na samotný úřad. Této skupině ob-
čanů se tím zjednodušil přístup ke 
službám. Služba je určena například 
pro občany starší 80ti let, kteří nepo-
bírají příspěvek na provoz motorového 

vozidla ani na individuální dopravu, 
pro seniory v  domovech důchodců či 
v domech s pečovatelskou službou, pro 
občany trvale upoutané na lůžko nebo 
pro občany v  tíživé životní situaci. 

Občané si mohou služby 
pojízdného úřadu objednat 
osobně nebo telefonicky na 
čísle 800 900 001, což je 
bezplatná informační lin-
ka městského úřadu, kde 
budou zájemci přepojeni 
na kontaktní osobu, nebo 
přímo na telefonním čísle 
u kontaktních osob jednot-
livých agend.

„Za čtyři měsíce fungo-
vání využilo služeb pojízd-
ného úřadu celkem šest 
desítek občanů města Pro-
stějova. Žádosti směřovaly 
především na odbor ob-
čanských záležitostí  - 44, 
odbor sociálních věcí - 16. 
Největší zájem občanů je 
o ověřování podpisů mimo 
úřad, dosud jsme zazna-
menali 24 zájemců,“ shr-
nul dosavadní zkušenosti 
tajemník městského úřadu 
Lubomír Baláš.

 Od zahájení provozu 
pojízdného úřadu zazna-
menal odbor dopravy od 
dvou občanů dotaz na po-
drobnosti k  této činnosti. 
V  jednom případě nebyly 

splněny podmínky (věk, tíživá život-
ní situace), ve druhém neměl žadatel 
potřebné doklady a dále se již neozval. 
„Služeb pojízdného úřadu tak u odbo-
ru dopravy nevyužil prozatím nikdo,“ 
dodává Baláš s tím, že ani s lužeb, kte-
ré formou pojízdného úřadu nabízí 
finanční odbor, nevyužil dosud žádný 
občan. 

     Ve všech případech, kdy úředníci 
v  rámci pojízdného úřadu vyřizovali 
záležitosti občanů mimo úřad, se jed-
nalo o  staré, případně nemocné nebo 
nepohyblivé občany.

„Žadatelům se snažíme maximál-
ně vyhovět, což znamená, že návště-
vu vykonáme obratem nebo dle jejich 
potřeb.  S  ohledem na výše uvedené 
lze konstatovat, že pojízdný úřad byl 
ze strany občanů přijat velice kladně,“ 
uzavřel Baláš.

– hodnotíme s odstupem čtyř měsíců

Kontaktní osoby na jednotlivé agendy:
Odbor občanských záležitostí:  · Ing. Josef Veverka, tel. 582 329 158 (ověřování) 
          · Alena Veverková, tel. 582 329 778 (občanské průkazy)

Odbor sociálních věcí:   ·  Zdena Vodáková, tel č. 582 329 539 (zastupovat ji bude v době nepří-
tomnosti Irena Lenzová, kl.č. 302)

Finanční odbor:  · Miluše Šafandová, tel. 582 329 181

Odbor dopravy:   · pracoviště informační recepce tel.582 329 888

Mìsto Prostìjov poskytuje službu pod názvem POJÍZDNÝ ÚØAD. Jde o poskytování 
služeb pro stanovenou skupinu obèanù mìsta bez nutnosti dostavit se 
na samotný úøad. Vybrané skupinì obèanù se tím zjednodušl pøístup ke službám.
Požadavky na poskytnutí služby jsou vyøizovány postupnì do pìti pracovních dní.
O  t e rm ínu  vy ø í zen í  j e  žada te l  i n f o rmován  kon tak tn ím i  osobam i .

- obèané nad 80 let vìku, kteøí nepobírají           
  pøíspìvek na provoz  motorového         
  vozidla  ani  na  individuální dopravu
- obèan, jenž je umístìn v domovì pro 
  seniory, v domì s peèovatelskou 
  službou, v  nemocnici      
- obèané trvale upoutáni na lùžko
- obèané v tíživé životní situaci
  (pro poskytnutí služby staèí splnìní 
  pouze  jedné z podmínek)

Odbor obèanských záležitostí
(ovìøování listin, podpisù, žádost 
o obèanský prùkaz ...)
Odbor sociálních vìcí
(pøíspìvek na péèi, na úpravu bytu, 
mimoøádné výhody ...)
Finanèní odbor
(poplatek ze psù, poplatek za komunální 
odpad ...)
Odbor dopravy
(vyøazení vozidla z registru, registrace 
vozidla, odhlášení vozidla na jiného 
majitele ...)
Registr øidièù
(výmìna øidièského prùkazu, vzdání se 
øidièského oprávnìní ....)
Silnièní hospodáøství
(povolení zvláštního užívání komunikace - 
vyhrazené parkování, pøekopy, lešení, 
umístìní kontejnerù ...)

Objednávání služeb POJÍZDNÉHO ÚØADU 
mùžete pøímo na konkrétních odborech 
nebo na bezplatné lince

800 900 001

ÚØADPOJÍZDNÝ

Pojízdný úøad poskytuje služby
následující skupinì obèanù:

Kompletní nabídka služeb 
Pojízdného úøadu:

Domovní správa 
Prostějov, s. r. o.

Křížkovského 36/ 7, Prostějov

Harmonogram odstavení tepelných 
zdrojů DSP, s. r. o. v roce 2010 

/posezónní údržba/
Kotelna  Termín

Kostelecká 2.8.  –  6.8.
Tylova 9.8. -  13.8.
v.s. Dolní 9.8. -  13.8.
ZŠ Melantrichova 60 16.8. -  20.8.
Netušilova 3 23.8. -  25.8.

Harmonogram odstavení tepelných 

28. července 20106



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně Informace

TERMÍNY  ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA PROSTĚJOVA DO KONCE ROKU 2010: 

Blokové čištění srpen 2010Blokové čištění srpen 2010Blokové čištění srpen 2010

Školní hřiště pracovní dny soboty, neděle 
a svátky

ZŠ Dr. Horáka 24
hřiště:  kopaná, házená, tenis, 
košíková, odbíjená, nohejbal 
(umělý povrch)
- možnost zapůjčení sportovního 
vybavení (vstup dospělí za úplatu, 
děti zdarma)

15:30–20:00 9:00–12:00
13:00-20:00

ZŠ Melantrichova
travnaté hřiště-kopaná
asfaltové hřiště-odbíjená
hřiště na hokejbal
tenisové kurty a  stěna (tenis na 
objednání p.Pelcová 776198121)

květen, červen
16:00-19:30

červenec, srpen
16:00-20:00

květen 16:00-19:30
červen 15:00-19:30

červenec, srpen
9:00-20:00

ZŠ E. Valenty
venkovní hřiště-asfalt: košíková, 
odbíjená (tenis), malá kopaná
betonové stoly na stolní tenis, 
škvárové hřiště na fotbal

celoročně přístupná bez 
omezení

správce přítomen 
14:00-19:00

(březen – říjen)

správce dle potřeb
 (na turnajích mimo)

RG a ZŠ, Studentská 2
tenis, volejbal, plážový volejbal

Každý den
15:00 – 20:00

ZŠ Sídliště svobody
tartanová atlet. dráha a přilehlé 
atlet. sektory, asfalt. hřiště na 
malou kopanou, volejbal. hřiště-
umělá tráva, tenisové kurty-na 
základě nájemní smlouvy

květen,červen
16:30-20:00

červenec, srpen
8:00-21:00

správce hřiště 
16:00-20:00

ZŠ Majakovského
házená, odbíjená, košíková, do-
skočiště, škvárová atletická drá-
ha-běh na 60 m, dva betonové 
stoly na stolní tenis, hokej, no-
hejbal, ringo

duben-září 
15:00-19:00

říjen-prosinec 
15:00-18:00

ledová plocha v zimě 
kdykoliv

Od 9:00

ZŠ Palackého
hřiště Dykova ul.
hřiště ZŠ Čechovice

denně obě hřiště
15:00 – 19:00

přístupné neomezeně

Provozní doba školních 
hřišť pro veřejnost

PLÁN KONZULTAČNÍCH PLÁN KONZULTAČNÍCH PLÁN KONZULTAČNÍCH 
DNŮ ČESKÉ OBCHODNÍ DNŮ ČESKÉ OBCHODNÍ DNŮ ČESKÉ OBCHODNÍ 

INSPEKCE NA ROK 2010INSPEKCE NA ROK 2010INSPEKCE NA ROK 2010
Konzultační dny České obchodní inspekce proběhnou vždy první Konzultační dny České obchodní inspekce proběhnou vždy první Konzultační dny České obchodní inspekce proběhnou vždy první 

pracovní pondělí každého měsíce roku 2010 v kanceláři č. 435 Měst-pracovní pondělí každého měsíce roku 2010 v kanceláři č. 435 Měst-pracovní pondělí každého měsíce roku 2010 v kanceláři č. 435 Měst-
ského úřadu v  Prostějově na adrese Školní ulice č. 4, Prostějov, a  to ského úřadu v  Prostějově na adrese Školní ulice č. 4, Prostějov, a  to ského úřadu v  Prostějově na adrese Školní ulice č. 4, Prostějov, a  to 
v níže uvedených termínech:v níže uvedených termínech:v níže uvedených termínech:

SRPEN  -  2.   8. 2010SRPEN  -  2.   8. 2010SRPEN  -  2.   8. 2010
ZÁŘÍ  -  6.   9. 2010ZÁŘÍ  -  6.   9. 2010ZÁŘÍ  -  6.   9. 2010
ŘÍJEN  -  4. 10. 2010ŘÍJEN  -  4. 10. 2010ŘÍJEN  -  4. 10. 2010
LISTOPAD  -  1. 11. 2010LISTOPAD  -  1. 11. 2010LISTOPAD  -  1. 11. 2010
PROSINEC  -  6. 12. 2010PROSINEC  -  6. 12. 2010PROSINEC  -  6. 12. 2010

Konzultace probíhají v časovém rozmezí od 13:00 do 16:00 hodin. Konzultace probíhají v časovém rozmezí od 13:00 do 16:00 hodin. Konzultace probíhají v časovém rozmezí od 13:00 do 16:00 hodin. 
Bližší informace je možno získat na OŽÚ MěÚ v  Prostějově, Školní Bližší informace je možno získat na OŽÚ MěÚ v  Prostějově, Školní Bližší informace je možno získat na OŽÚ MěÚ v  Prostějově, Školní 
ulice 4, Prostějov, v přízemí objektu.ulice 4, Prostějov, v přízemí objektu.ulice 4, Prostějov, v přízemí objektu.

Kontakt na Městský úřad Prostějov: 

tel: 582 329 111             fax: 582 342 338 

e-mail: posta@prostejov.eu 

03. 08. 2010 – blok č. 36 – sídl. Svobo-
dy – vnitroblok, sídl. Svobody – parkoviště, 
Anenská, U sv. Anny.

05. 08. 2010 – blok č. 37 – Zahradní, Luč-
ní, nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperant-
ská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové, 
Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupež-
nického, K  Rybníku, Ovocná, Průchodní, 
Slunečná, Jabloňová, Višňová.

24. 08. 2010 – blok č. 38 – Čechovická, 
Lipová, 5. května (Čechovická – Družeb-
ní), Na Blatech (Čechovická – Družební), 
V Zahradách, Růžová, Jasanová, Javorová, 
Ječná, Ovesná, Kaštanová, Habrová.

26. 08. 2010 – blok č. 39 – Na Blatech 
(Družební – Domamyslická), 5. května 
(Družební – Domamyslická), Žitná, Boro-
vá, Družební, Kara  ̄átova, Šípková, Šeříko-
vá, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za 
Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice 
– u kapličky.

31. 08. 2010 – blok č. 3 – Poděbrado-
vo nám, Wolkerova, Na Spojce, Sušilova, 
Sádky, Újezd – O2 – okruh, Netušilova, 
Újezd komunikace, Újezd parkoviště, nám. 
E. Husserla, nám. E. Husserla parkoviště, 
Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám. par-
koviště, Vojáčkovo nám.

akční cenová nabídka na léto 2010
dostupnost na optických přípojkách v rámci celého Prostějova
vyjímečná kvalita HD TV 100+ programů, testovací období zdarma

Digitální kabelová televize,
Internet a Telefon

Objednávky a informace 588 882 111, wifi@infos.cz

www.infos.cz
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Integrovaný dopravní systém 
Olomouckého kraje IDSOK  

 

Od 1. 7. 2010 se IDSOK rozšiřuje 
o autobusové linky: 
• 780120 Prostějov-Olšany u Prostějova-Lutín-

Olomouc 
• 780122 Prostějov-Čelechovice n. H.-Kostelec 

n. H.-Čechy p. K. 
• 780123 Prostějov-Lešany 
• 780221 Prostějov-Biskupice-Vrbátky-Lutín 
• 780490 Prostějov-Přemyslovice-Březsko-Konice 
• 780491 Konice-Březsko-Konice 
• 780550 Prostějov-Plumlov-Drahany-Nové Sady-

Rozstání, Baldovec 
• 780625 Prostějov-Držovice 
• 780680 Prostějov-Kostelec na Hané-

Bohuslavice-Polomí-Hvozd 
• 780681 Prostějov-Kostelec na Hané-Budětsko-

Konice-Hvozd-Kladky 
• 780682 Prostějov-Kostelec na Hané-Ptení-

Konice-Kladky 
• 780691 Prostějov-Kostelec na Hané-Ptení-

Stražisko-Konice 
• 780694 Ptení-Lipová, Seč 
• 780700 Ptení-Ptení, Ptenský Dvorek-Suchdol-

Protivanov-Buková-Lipová-Brodek u Konice-
Skřípov-Horní Štěpánov 

• 780701 Prostějov-Ptení-Brodek u Konice-Horní 
Štěpánov 

• 780740 Konice-Suchdol, Jednov-Brodek 
u Konice-Skřípov-Konice 

• 780741 Konice-Šubířov-Dzbel-Konice 
• 780742 Konice-Suchdol, Jednov-Brodek 

u Konice-Skřípov-H. Štěpánov 
• 780743 Konice-Polomí-Budětsko-Konice 
• 780744 Konice-Konice, Ladín-Ludmírov, Ospělov 
• 780745 Konice-Hvozd-Ludmírov, Ospělov 
• 780960 Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno (nově 

úsek Olomouc-Prostějov) 
• 890801 Litovel-Medlov-Uničov 
• 890802 Litovel-Pňovice-Šternberk 
• 890803 Litovel-Uničov 
• 890806 Uničov-Benkov-Dětřichov-Uničov 

Autobusy budou označeny logem IDSOK umístěným 
v blízkosti předních dveří. 

Zavedením IDSOK se ruší stávající kilometrický tarif 
(kde cena je závislá na délce cesty – tarifní vzdálenosti) 
a zavádí se tarifní systém zónový (cena je závislá 

na počtu projetých zón). Každé zastávce je přiřazeno 
číslo příslušné zóny.  

Tarif IDSOK nabízí jízdenky jednotlivé, 7 denní 
a měsíční. Každá jízdenka má vyznačenu zónovou 
a časovou platnost a opravňuje cestujícího k cestám 
v rámci vyznačených zón a vyznačené časové 
platnosti. Využívání jízdenek 7 denních nebo měsíčních 
je cenově výhodnější než používání jízdenek 
jednotlivých. K 7 denním a měsíčním jízdenkám není 
nutný průkaz. 
 

Výhody systému IDSOK 
Začlenění linek do IDSOK přinese cestujícím tyto 
výhody: 
1. možnost využití jedné jízdenky u více dopravců 

(AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ 
s. r. o., FTL – First Transport Lines, a. s., Veolia 
Transport Morava a. s. aj.)  

2. možnost přestupů včetně přestupu na MHD  
3. nabídku cenově výhodných předplatních 

dokladů (dle tarifu IDSOK) 

ad 1) příklad využití jedné jízdenky u více dopravců 
Spojení Kostelec na Hané – Prostějov. Cestující má 
zakoupenu měsíční jízdenku u dopravce FTL a. s.  
např. na lince 780691, kterou cestuje do Prostějova. 
Na jízdence jsou vyznačeny zóny 41 a 44. Pro cestu 
zpět může s touto jízdenkou využít např. linku 780490 
(dopravce AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL 
STUDENÝ s. r. o.).  

ad 2) příklad přestupu příměstská autobusová 
doprava – městská hromadná doprava 
Cestující z Ptení si zakoupí jednotlivou jízdenku 
do Prostějova – 3 zónová jízdenka v ceně 20 Kč 
s časovou platností 60 minut. Jízdní doba autobusu je 
přibližně 30 minut – tzn., že po dojezdu autobusu může 
během následujících 30 minut využívat služeb MHD 
v Prostějově. V případě zakoupení měsíční jízdenky lze 
potom využívat MHD v rámci zakoupeného měsíce 
neomezeně. 

ad 3) příklad využití měsíční jízdenky 
Při denním dojíždění z Brodku u Konice do Prostějova 
a zpět (čtyřzónová jednotlivá jízdenka za 26 Kč) zaplatí 
cestující za měsíc 1040 Kč (20 pracovních dnů x 2 
cesty denně x cena jednotlivé jízdenky). Při zakoupení 
měsíční jízdenky zaplatí cestující 760 Kč. Ušetří tedy 
280 Kč a navíc tuto jízdenku může v rámci časové 
platnosti využít třeba i vícekrát za den včetně víkendu. 
 

Hraniční zastávky 
Na hranicích zón mohou být tzv. hraniční zastávky, 
které náleží současně do dvou sousedících zón. 
Při cestě z hraniční zastávky do sousední zóny, k níž je 
zastávka hraniční platí cestující pouze jedno zónové 
jízdné. Např. zastávka Lešany leží v zóně 44, 
ale protože je hraniční k zóně 117, platí cestující 
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jedoucí do zóny 117 (např. do Zdětína či Ptení) jedno 
zónové jízdné. Hraniční zastávka tak omezuje 
zvyšování ceny jízdného při krátkých cestách přes 
hranice zón. 

Seznam nově zavedených hraničních 
zastávek v oblasti 

zařazena 
do zóny č.

Vrbátky, Štětovice 77 80
Vrbátky, pošta 77 80
Vrbátky, žel. přejezd 77 80
Vrbátky, Dubany 77 44 80
Lešany 44 117
Bystročice, u mostu 78 44
Březsko 111 115
Brodek u Konice, Lhota u Konice 112 111
Brodek u Konice, sušička 112 119
Brodek u Konice, Lhota u Konice, rozc. 112 111
Hvozd, Otročkov, rozc. 0.2 115 114
Uničov, Benkov, rest. 82 84

Název zastávky je hraniční
k zónám č.

 
 

Tarifní úprava pro spojení mezi 
zónami 111 (Konice)  

a 41 (Prostějov) 
Přímé autobusové spojení mezi městy Konice 
a Prostějov vede jednak přes Přemyslovice (např. linka 
780 490), jednak přes Ptení (linka 780 691). 
V zónovém uspořádání tedy trasa vede buď přes zóny 
111 – 116 – 44 – 41 nebo 111 – 117 – 44 – 41. Aby 
cestující mohli využívat obě varianty spojení se 
zakoupenou čtyř zónovou časovou jízdenkou (měsíční, 
týdenní) bude každá taková jízdenka platná pro oba 
druhy spojení. Tzn. s jízdenkou pro zóny 111 – 116 – 
44 – 41 (přes Přemyslovice) bude možno cestovat 
i přes zóny 111 – 117 – 44 – 41 (přes Ptení) a 
obráceně. 

Obdobně bude toto pravidlo platit pro tří zónové 
předplatní jízdenky na zóny  111 – 116 – 44 a 111 – 
117 – 44 (např. Kostelec na Hané – Konice). 

 

Druhy jízdného 

7 denní jízdné:  platí 7 kalendářních dnů po sobě    
bezprostředně následujících.  

Měsíční jízdné:  platí ode dne začátku platnosti   
jeden měsíc nebo od prvního dne kalendářního  
měsíce do posledního dne kalendářního měsíce.                   

Zlevněné jízdné: 
• děti od 6 let do dovršení 15. roku. Od 10 let je nutno 

prokázat věk dítěte průkazem vystaveným 
dopravcem,  

• druhé dítě do 6 let, pokud pro něj doprovod požaduje 
samostatné místo k sezení a každé další dítě do 6 
let v  doprovodu téhož cestujícího, 

• pes. 

Bezplatná přeprava: 
• kočárek s dítětem, 
• maximálně dvě děti do 6 let v doprovodu osoby 

starší 10 let. Do tohoto počtu se započítává i dítě 
v kočárku. Děti do 6 let mohou obsadit nejvýše jedno 
místo k sezení, 

• rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených 
umístěných v ústavech (nutný průkaz vystavený 
ústavem a potvrzení o návštěvě pro zpáteční cestu). 
Tato bezplatná přeprava neplatí na MHD, 

• představitelé státní moci a některých státních orgánů 
a soudci dle zvláštního předpisu, 

• držitel průkazu ZTP, držitel průkazu ZTP/P podle 
zvláštního předpisu. Držitel průkazu ZTP/P má 
současně nárok i na bezplatnou přepravu svého 
průvodce nebo vodícího psa nevidomého. 

 

Jízdní doklad, jízdní řád 
Podle Tarifu a Smluvních přepravních podmínek 
IDSOK musí každý jízdní doklad obsahovat určité 
náležitosti.  

Pro cestujícího jsou nejdůležitějšími údaji zónová 
a časová platnost. Zónová platnost informuje 
cestujícího o zónách – území – kde jízdenka platí 
při předpokladu dodržení časové platnosti. 

  

Jízdní řády dotčených linek budou postupně 
obměněny a doplněny informacemi o zónovém 
uspořádání. Konkrétně to znamená doplnění čísel zón 
u každé zastávky do nového sloupce „ZÓNA“. 
V případě hraniční zastávky jsou uvedena čísla dvou 
zón pro konkrétní zastávku. 
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Žákovské jízdné 
Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného: 
• nárok na žákovské jízdné mají žáci všech škol 

do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku 
nebo se soustavně připravují na budoucí povolání 
na střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální 
škole, 

• žákovské jízdné lze uplatnit pouze po předložení 
řádně vyplněného žákovského průkazu, 

• žák, po předložení žákovského průkazu, je odbaven 
z místa trvalého pobytu či místa domova mládeže, 
internátu nebo koleje do místa školy v zónovém 
tarifu. Žákovská jízdenka je přestupná mezi dopravci 
v rámci vyznačených zón, kromě přestupu na linky 
MHD, 

• jednotlivé žákovské jízdenky se vydávají v pracovní 
dny. V sobotu, neděli a ve svátky je možné tyto 
jízdenky zakoupit pouze v případě, kdy 
na žákovském průkazu je školou přeškrtnut symbol 
„kladívko“ nebo ponechán symbol So/Ne. 
Tato jízdenka je nepřestupná na linky MHD, 

• týdenní žákovská jízdenka platí sedm po sobě 
bezprostředně následujících kalendářních dnů. Cena 
této jízdenky je stanovena na pět pracovních dnů, 
dopravci tento jízdní doklad uznávají navíc v sobotu, 
neděli a svátky. Tato jízdenka není samostatně 
přestupná na MHD, 

• měsíční žákovská jízdenka platí ode dne začátku 
platnosti jeden měsíc s výjimkou měsíce června. 
Měsíční jízdenka zakoupená v měsíci červnu 
je platná vždy jen do 30. 6. Cena jízdenky 
je stanovena pouze na pracovní dny, dopravci tento 
jízdní doklad uznávají navíc v sobotu, neděli a svátky. 
Tato jízdenka není samostatně přestupná na MHD, 

• žák, který chce přestoupit s týdenní nebo měsíční 
žákovskou jízdenkou na linky MHD si musí zakoupit 
„doplatkovou jízdenku MHD“, 

• doplatková jízdenka MHD se zakupuje společně 
s žákovskou týdenní nebo měsíční jízdenkou 
a opravňuje žáka k používání linek MHD z místa 
přestupu z veřejné linkové dopravy do místa 
nejbližšího sídlu školy, které je uvedeno 
na žákovském průkazu, 

• u týdenních, měsíčních a doplatkových jízdenek 
je žák či student povinen vypsat na jízdenku číslo 
průkazu, 

• žáci a studenti, kteří bydlí v Držovicích nebudou 
zakupovat žákovské jízdné, ale zlevněné jízdné, 
které platí pro samotnou zónu 41. K uplatnění tohoto 
zlevněného jízdného je nutné vyřídit si v informační 
kanceláři FTL průkaz. K vystavení průkazu doložíte 
aktuální fotografii, rodný list (u žáků do 15 let), platný 
doklad totožnosti a aktuální potvrzení 
na školní/akademický rok (u studentů od 15 do 26 
let). Studenti od 15 do 26 let mají nárok na zlevněnou 
jízdenku 7 denní a měsíční. Časové jízdenky jsou 
nepřenosné. 

 
 

Více informací 
Úplné znění Tarifu a Smluvních přepravních podmínek 
IDSOK a další informace o IDSOK naleznete na 
internetových stránkách Olomouckého kraje www.kr-
olomoucky.cz. 

Informace obdržíte také v informační kanceláři 
dopravce FTL - First Transport Lines, a. s. 
na autobusovém nádraží v Prostějově. Otevřeno:  po-
pá  7.00 – 16.00 hodin, tel. 582 333 181. 
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Ceník – občanské a zlevněné jízdné 
 

 

Ceník – žákovské jízdné 
 

    *  Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 1, 11, 41, 51, 61a 71. 
    ** Přestup možný pouze s doplatkovou jízdenkou MHD. 
    Cena měsíční doplatkové jízdenky MHD je 20,- Kč, cena týdenní doplatkové jízdenky MHD je 5,- Kč. 

 

Počet Jízdní 
zón občanské zlevněné zavazadlo kolo občanské zlevněné občanské zlevněné

jízdné (Kč) jízdné (Kč) (Kč) (Kč) prac. dny ostatní dny jízdné (Kč) jízdné (Kč) jízdné (Kč) jízdné (Kč)
1 8 4 4 18 40 60 63 31 200 100
2 14 7 7 18 45 60 126 63 390 195
3 20 10 7 18 60 60 184 92 580 290
4 26 13 7 18 75 75 238 119 760 380
5 33 16 7 18 90 90 295 147 940 470

Časová platnost
(min)

Jednotlivé 7 denní Měsíční

1 *3 *6 40 60 23 *47 *75 *150
2 5 10 45 60 47 94 146 292
3 7 15 60 60 69 138 217 435
4 9 19 75 75 89 178 285 570
5 12 24 90 90 110 221 352 705

žákovské    do 
15 let

žákovské     15 
až 26 let

žákovské    do 
15 let

Týdenní (Kč)
nepřestupné

na MHD**
žákovské     15 

až 26 let

Měsíční (Kč)
nepřestupné

na MHD**

pracovní dny ostat ní dny

Časová platnost

(min)

Po
če

t z
ón

Jednotlivé (Kč)
nepřestupné

na MHD
žákovské    do 

15 let
žákovské     15 

až 26 let
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Obnovy původní historické barevnos-
ti fasády se dočkala renesanční radnice, 
ve které dnes sídlí Muzeum Prostějovska.

Spolu s  celkovou rekonstrukcí fasády 
byla provedena i oprava stříšek a prove-
deny stavební přípravy pro budoucí in-

stalaci výtahu, který umožní bezbariéro-
vé zpřístupnění Muzea Prostějovska.

Celá akce si vyžádala náklady dosa-
hující téměř 4 milionů korun a realizov-
ala ji prostějovská stavební společnost – 
PROSTAS, s.r.o.

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Do podoby projednané s místními 
občany v  rámci projektu regenerace 
sídliště E. Beneše, se proměnila jeho 
další část.

V  minulých dnech byla dokončena 
regenerace části sídliště mezi bloky 
8 – 14 (čísla orientační 14 – 20). Bě-

hem oprav komunikací byly provede-
ny i opravy vodovodního a plynového 
řádu. Vznikla zde také řada nových 
chodníků a 60 parkovacích míst.

Stavbu provedla společnost INSTA 
CZ, s.r.o. a  realizační náklady této 
etapy byly 6,5 mil. Kč.

Regenerace sídliště E. Beneše

Staronová tvář muzea

Nový chodník na ulici 
Karla Svolinského

Nový chodník v minulých dnech spojil ulici Karla Svolinského s ulicí Mathono-
vou. O  potřebnosti této spojnice nejlépe svědčila pěšinka, která zde postupně 
vznikla. Nyní si již mohou být její uživatelé jisti, že zkratku k parkovišti a nemocnici 
budou moci používat za každého počasí.

28. července 201012
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Instalace nového prostějovského děkana 

Nová divadelní sezóna opět přivede do Prostějova herecké hvězdy

V pondělí 5. července 2010 na svátek sva-

tého Cyrila a Metoděje byl uveden do

úřadu prostějovského děkana farář Mgr.

Miroslav Hřib, postulant Vojenského a

špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémské-

ho. Uvedení do úřadu se uskutečnilo v

kostele sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově

v 9:00 na hodové mši svaté.

Nejprve uvítal nového pana děkana P. Mgr.

Dan Žůrek, SDB, který ve své krátké řeči

zhodnotil významnost děkanského úřadu

pro strukturu církve. Poté předal vedení mše

svaté novému otci děkanovi, kterému přislu-

hovali dva prostějovští jáhni Mgr. Karel

Valtr, OLJ a Ing. Petr Hubáček.

Nový děkan Hřib se zaměřil ve svém kázání

na historické paralely našich slovanských

věrozvěstů a dneška. Poukázal na nutnost

šíření evangelia v dnešní materiální době.

Na osudech obou bratrů ukázal jejich poko-

ru a odhodlání nebát se výzev života a obě-

tovat se pro Boha a Ježíše Krista. Velmi

zasvěceně a odborně mluvil děkan Hřib o

tehdejší době 9. století v našich zemích. Tím

přiblížil všem přítomným nelehké životní

příběhy obou soluňských bratří a jejich

působení nejen na Velké Moravě, ale i v

Byzantské říši a Říme. Zmíněné informace

byly zasazeny do konkrétních historických

faktů. Tím si mohli přítomní farníci utřídit

základní informace, které mají o věrozvě-

stech a následně je rozšířit. Kázání nového

otce děkana bylo v mnoha ohledech inspiru-

jící. Nezasvěcený člověk mohl snáze pocho-

pit význam příchodu sv. Cyrila a Metoděje

do našich zemí. Na druhé straně zasvěcený

člověk do této si upevnil svoje získané infor-

mace o nový zajímavý pohled.

Mši svaté se zúčastnili také zástupci Vojen-

ského a špitálního řádu sv. Lazara Jeru-

zalémského, kteří přišli podpořit nového

prostějovského děkana. Mezi hosty se

nacházel prostějovský místostarosta Miro-

slav Pišťák, MMLJ, pan Lubomír Studený

MLJ s manželkou a Stanislav Zajíc MLJ s

chotí. Všichni přítomní členové prostějov-

ské komendy Moravsko-slezského bailiviku

Řádu sv. Lazara Jeruzalémského popřáli

mnoho sil v náročné práci P.  Miroslavu Hři-

bovi, který gratulace přijal s velkou radostí

do další práce tentokráte v roli prostějovské-

ho děkana. PhDr. Marek Vařeka, Ph. D

V pondělí 2. srpna v 11 hodin obnoví po

prázdninové přestávce Městské divadlo

v Prostějově prodej předplatného na

sezónu 2010 – 2011. Svým příznivcům

nabízí ve třech divadelních a jednom

koncertním abonmá celkem pětadvacet

činoherních, muzikálových, operních,

baletních a koncertních titulů. Součas-

ným abonentům rezervuje předprodejní

středisko jejich místa do 6. srpna.

Nabídková brožura, kterou nynější před-

platitelé obdrželi poštou v polovině června,

zahrnuje pětadvacet abonentních titulů a

dále upozorňuje na některé mimořádné

akce, mezi nimiž vyniká podzimní setkání

umělců z Prahy, Brna a Bratislavy, které se

již potřetí uskuteční pod názvem Aplaus. 

Jak je v Prostějově zvykem, menu příští

divadelní sezóny je sestaveno z hostujících

divadel, neboť městské divadlo vlastní sou-

bor nemá. Z pražských scén se na prostě-

jovských prknech objeví Semafor, Divadlo

na Fidlovačce, Činoherní klub, Divadlo

Radka Brzobohatého, Divadlo Na Jezerce,

Divadelní spolek Kašpar a další. Již výčet

souborů napovídá, že se v Prostějově

vystřídá také plejáda hereckých hvězd: Jiří

Suchý, Jitka Molavcová, Eliška Balzerová,

Tomáš Töpfer, Květa Fialová, Petr Kostka,

Radek Brzobohatý, Hana Maciuchová,

Petr Nárožný, Nela Boudová, Ondřej Vet-

chý, Jiří Macháček, Lenka Vlasáková,

Miroslav Vladyka, Jitka Čvančarová, Mar-

tin Hofmann, Jana Hlaváčová, Jaroslav

Satoranský, Václav Vydra, Libuše Švormo-

vá a mnozí jiní.

Nabídku k hostování v Prostějově  přijala

také některá oblastní divadla – Moravské

divadlo Olomouc, Slezské divadlo Opava,

Klicperovo divadlo Hradec Králové, Slo-

vácké divadlo Uherské Hradiště a Městské

divadlo Zlín.

Součástí programové nabídky je i šestice

abonentních koncertů. Kromě Moravské

filharmonie Olomouc, s níž na podzim

vystoupí houslista Václav Hudeček, se v

Prostějově představí například Pražské

kytarové kvarteto, Smetanovo trio či Spiri-

tuál kvintet.

Každoroční pestrou nabídku prostějovské-

ho divadla obohacují koncerty a představe-

ní uváděná mimo předplatné. V nadcháze-

jící sezóně to budou například koncert

Hany a Petra Ulrychových se skupinou

Javory, představení Divadla Bez zábradlí,

Divadla Sklep, koncert Melody Makers,

ale i prostějovské klezmerové kapely Léta-

jící rabín. 

Program předplatného na sezónu 2010/

2011 najdete na straně 16. (eze)

Členové prostějovské komendy Řádu sv.Lazara Jeruzalémského. Zleva –

Stanislav Zajíc, Karel Valtr, Miroslav Hřib, Miroslav Pišťák, Růžena

Zajícová, Lubomír Studený. Foto: Lukáš Andrýsek 

Na prostějovská prkna zavítá soubor Divadla Na Fidlovačce Praha s před-

stavením Julie, ty jsi kouzelná. Na snímku Eliška Balzerová a Tomáš Töp-

fer. Foto: A.Janovský, zdroj www.fidlovacka.cz
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NEDĚLE 1. SRPNA

18.30    Ženy v pokušení     

21.00 Ženy v pokušení 

PONDĚLÍ 2. SRPNA

18.30  Český mír 

Dokumentární film 

Dokumentární komedie o americkém radaru  v
Čechách!
Režie: Vít Klusák a Filip Remunda, 103 min, ŠUP,

premiéra, mládeži do 12 let nevhodný 

21.00    Precious    

Americké filmové drama 

O jedné cestě z temnoty, bolesti a bezmocnosti … 
Režie: Lee Daniels, české titulky,  108 min,  premié-

ra,  mládeži do 15 let nepřístupný   

ÚTERÝ 3.SRPNA

18.30  Český mír       

21.00    Precious    

STŘEDA 4.SRPNA

18.30 Český mír          

21.00    Precious 

ČTVRTEK 5. SRPNA

18.30 Záložní plán   

Americká romantická komedie

Zamilovat se ! Vdat se! Mít dítě! 
Ale záleží na pořadí ?!
V hl. rolích  J.Lopezová, A. O´ Loughlin režie: Alan

Poul, české titulky,   106 min,  premiéra,   mládeži do

12 let nevhodný    

21.00   Solomon Kane 

Americký dobrodružný film

Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pekelnou cenu . Film se    
natáčel v České republice!
V hl. rolích M. O´Neal, M. von Sydow, R. Orr, M.

Vašut Režie: Michael  J.

PÁTEK 6.SRPNA

18.30  Záložní plán                                                

21.00    Solomon Kane       

SOBOTA 7.SRPNA

18.30    Záložní plán                                                     

21.00    Solomon Kane 

NEDĚLE 8. SRPNA

18.30  Záložní plán    

21.00    Solomon Kane

PONDĚLÍ 9. SRPNA

18.30  Užívej, co to jde 

Americko-francouzská komedie

Užívej, co to jde – dle návodu Woodyho Allena !!!
V hl. rolích   R. Woodová, L. David, P. Clarksonová, 

Režie: Woody Allen,  92 min,  repríza, mládeži pří-

stupný  

21.00    Muži, kteří nenávidí ženy

Švédský kriminální thriller

Novinář Michael a poněkud střelená hackerka
Lysbeth. Opravdu neobvyklý tým, před kterým se
ovšam mají zločinci na pozoru!
V hl. rolích  M. Nyqvist, N. Rapaceová, Režie: Niels

Ardev Oplev,  147 min, české titulky, premiéra, mládeži do

15 let nepřístupný 

ÚTERÝ 10. SRPNA

18.30    Užívej, co to jde    

21.00    Muži, kteří nenávidí ženy

STŘEDA 11. SRPNA

18.30    Užívej, co to jde        

21.00    Muži, kteří nenávidí ženy

ČTVRTEK 12. SRPNA

18.30    Počátek    

Americké sci-fi

Toto léto bude vaše mysl místem činu…
V hl. rolích  L. DiCaprio, M. Cotillardová, M. Caine,

J. Gordon – Lewit,  Režie: Christopher Nolan, 142

min, české titulky, premiéra, mládeži do 12 let

nevhodný

21.00    Vinyan     

Francouzský thriller

Hrozivá cesta tropickou džunglí…
V hl. rolích  E. Béartová a R. Sevell, Režie: Fabrice

Du Welz, 97 min, české titulky, premiéra, ŠUP,

mládeži do 16 let nepřístupný

PÁTEK 13. SRPNA

18.30    Počátek      

21.00    Vinyan     

SOBOTA 14. SRPNA

18.30    Počátek                                           

21.00    Vinyan      

NEDĚLE 15. SRPNA

18.30    Počátek                     

21.00    Vinyan  

PONDĚLÍ 16. SRPNA

18.30    Počátek                                           

21.00    Rozchod

Francouzské filmové drama

Kristin Scot t- Thomasová v hlavní roli skvělého titulu!
V hl. rolích   K. Scott – Thomasová, S. Lopez,    Režie:

Catherine Corsini, 85 min, premiéra, mládeži do 16 let

nepřístupný

ÚTERÝ 17. SRPNA

18.30 Počátek          

21.00 Rozchod  

STŘEDA 18. SRPNA

18.30 Počátek          

21.00 Rozchod  

ČTVRTEK 19. SRPNA

18.30    Moon    

Americké sci-fi

To nejtěžší, co tě může potkat  250 000 mil od domo-
va, jsi ty sám… 
V hl. rolích S. Rockwell, K. Spacey, D. McElligotová

aj. Režie: Duncan Jones, 97 min, české titulky, ŠUP,

premiéra, Mládeži do 12 let nevhodný 

21.00    Sexy 40    

Americká  romantická komedie

Romantická komedie o velmi nečekané přitažlivosti…
V hl. rolích   C. Zeta – Jonesová, J. Bartha

Režie: Bart Freundlich, 95 min, , české titulky, pre-

miéra, Mládeži do 12 let nevhodný 

PÁTEK 20. SRPNA

18.30 Moon           

21.00 Sexy 40    

SOBOTA 21. SRPNA

18.30 Moon           

21.00 Sexy 40  

NEDĚLE 22. SRPNA

18.30 Moon           

21.00 Sexy 40  

PONDĚLÍ 23. SRPNA

18.30 Kuky se vrací 

Dobrodružný film Jana Svěráka  

Dobrodružný i poetický rodinný film – a celý od Jana
Svěráka!
V hl. rolích  O. Kaiser, O. Svěrák, K. Fuitová –

Nováková, F. Čapka. Režie: Jan Svěrák,  95 min,

repríza, Mládeži přístupný 

21.00 Muž ve stínu  

Koprodukční thriller  

Nejnovější opus Romana Polanskeho !
V hl. rolích  .E. Mc Gregor, P. Brosnan, K. Catrallová,

O. Williamsová aj   Režie: Roman Polanski, 128 min,

české titulky, premiéra, ŠUP, mládeži do 12 let

nevhodný 

ÚTERÝ 24. SRPNA

18.30 Kuky se vrací           

21.00 Muž ve stínu   

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

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

NEDĚLE 1. SRPNA

21.00  Vlkodlak 

Sci-fi horor s českými titulky. 102 minut. Vstupné: Kč

75,- Mládeži do 15 let nepřístupno

PONDĚLÍ 2. SRPNA

21.00  Artur a Maltazardova pomsta   

Další dobrodružství malého Artura, v rodinném filmu,

pro malé i velké diváky. Český dabing. 93 minut.

Vstupné: Kč 70,- Mládeži přístupno 

ÚTERÝ 3. SRPNA

21.00  Záložní plán 

Jenifer Lopezová a Alex Ó Louglin v hlavních rolích

filmu s českými titulky.106 minut. Vstupné: Kč 80,-

Pro mládež do 12 let nevhodné 

STŘEDA  4. SRPNA

21.00  Iron Man 2 

Volné pokračování úspěšného akčního filmu s českým

dabingem. 117 minut. Vstupné: Kč 75,- Mládeži pří-

stupno 

ČTVRTEK 5. SRPNA

21.00  Mamas & Papas   

Český intimní velkofilm režisérky Alice Nelis. 110

minut. Vstupné: Kč 80,- Pro mládež do 12 let

nevhodné

SOBOTA 7. SRPNA

21.00  2 Bobule 

Volné pokračování úspěšné české komedie. 94 minut

Vstupné: Kč 70,- Mládeži přístupno

NEDĚLE 8. SRPNA

21.00  Ženy v pokušení

Česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka. 118 minut.

Vstupné: Kč 80,- Mládeži přístupno

PONDĚLÍ 9. SRPNA

21.00  Shrek - Zvonec a konec 

Volné pokračování animované rodinné komedie s čes-

kým dabingem.92 minut. Vstupné: Kč 75,- Mládeži

přístupno

ÚTERÝ 10. SRPNA

21.00  Doktor od Jezera Hrochů

Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky, natočená

podle stejnojmenné knihy Miroslava Švandrlíka. 102

minut. Vstupné: Kč 80 ,- Mládeži přístupno

STŘEDA 11. SRPNA

21.00  Kick Ass 

Akční film s českými titulky. 102 minut. Vstupné: Kč

70,- Mládeži přístupno 

ČTVRTEK 12. SRPNA

21.00  Bez soucitu

Akční film s českými titulky. 128 minut. Vstupné: Kč

70,- Mládeži přístupno

PÁTEK 13. SRPNA

21.00  Sex ve městě 2 

Volné pokračování úspěšné romantické komedie.

České titulky, 106 minut. Vstupné: Kč 75,- Pro mládež

do 12 let nevhodné

SOBOTA 14. SRPNA

21.00  Souboj Titánů

Dobrodružný film s českými titulky, 106 minut.

Vstupné: Kč 75 ,- Mládeži přístupno

NEDĚLE 15. SRPNA

20.30  Toy story 3: Příběh hraček

Animovaný rodinný film pro malé i velké diváky.

Český dabing. 103 minut. Vstupné: Kč 75,- Mládeži

přístupno

PONDĚLÍ 16. SRPNA

20.30  Kajínek 

Český kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího

Kajínka. 88 minut. Vstupné: Kč 75,- Mládeži přístup-

no

ÚTERÝ 17. SRPNA

20.30  Mamma Mia

Úspěšný světový muzikál s nejlepšími hity skupiny

ABBA.České titulky. 110 min. Vstupné Kč 75,-

Mládeži přístupno

STŘEDA 18. SRPNA

20.30  Dešťová víla 

Klasická česká romantická pohádka o dobru a zlu. 96

minut. Vstupné: Kč 70,- Mládeži přístupno 

ČTVRTEK 19. SRPNA

20.30  Ženy v pokušení

PÁTEK 20. SRPNA

20.30  Robin Hood

Dobrodružný historický film. České titulky, 148

minut. Vstupné: Kč 75,- Mládeži přístupno

SOBOTA 21. SRPNA

20.30  Počátek

Nový sci-fi příběh s českými titulky. 148 minut. 

Vstupné: Kč 75,- Mládeži přístupno

NEDĚLE 22. SRPNA

20.30  Doktor od Jezera hrochů

PONDĚLÍ 23. SRPNA

20.30  Kuky se vrací 

Rodinný film režiséra Jana Svěráka. 95 minut.

Vstupné: Kč 80,- Mládeži přístupno 

ÚTERÝ 24. SRPNA

20.30  2 Bobule 

STŘEDA 25. SRPNA

20.30  Shrek - Zvonec a konec 

ČTVRTEK 26. SRPNA

20.30  A - team

Akční komedie s českými titulky. 119 minut. Vstupné:

Kč 75,- Mládeži přístupno

PÁTEK 27. SRPNA

20.30  Predátoři

Sci-fi horor s českými titulky. 107 minut. Vstupné: Kč

75,- Mládeži do 15 let nepřístupno

SOBOTA 28. SRPNA

20.30  Princ z Persie : Písky času

Akční dobrodružný velkofilm. České titulky, 116

minut. Vstupné: Kč 75 ,- Mládeži přístupno

Přijeďte od kina na kole, ZDARMA si jej můžete
bezpečně uložit do stojanů v areálu kina!

Pozvánka na 21. ročník 

„Silvestrovského promítání“ 31. 12. 2010 !

Letní kino Mostkovice   www.letnikino.cz, tel.:602551832

STŘEDA 25. SRPNA

18.30 Kuky se vrací           

21.00 Muž ve stínu 

ČTVRTEK 26. SRPNA

18.30 Shrek – Zvonec a konec  

Americký animovaný rodinný film

Vydařený konec zlobří série…
Režie: Mike Mitchell, 92 min, český dabing,  premié-

ra, mládeži přístupný

21.00 Shrek – Zvonec a konec 

PÁTEK 27. SRPNA

18.30 Shrek – Zvonec a konec  

21.00 Shrek – Zvonec a konec 

SOBOTA 28. SRPNA

18.30 Shrek – Zvonec a konec  

21.00 Shrek – Zvonec a konec 

NEDĚLE 29. SRPNA

18.30 Shrek – Zvonec a konec  

21.00 Shrek – Zvonec a konec 

NÁVRAT K PŮVODNÍM 

ZAČÁTKŮM  PŘEDSTAVENÍ!!!

PONDĚLÍ 30. SRPNA

17.30  Shrek – Zvonec a konec

20.00 Shrek – Zvonec a konec 

ÚTERÝ 31. SRPNA

17.30 Shrek – Zvonec a konec  

20.00 Shrek – Zvonec a konec 

BIO KORUNA
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Kuky se vrací je dobrodružný i poetický,

rodinný příběh v němž ovšem hlavní role

přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie.

„Dlouho jsem toužil udělat film, v němž

bych se mohl věnovat drobným detailům -

hmyzu, světlu v listí, letícímu chmýří a

vůbec mne zajímalo, co se na scéně ode-

hrává, když herci odejdou. Různě jsemto

do svých filmů pašoval, ale šlo to těžko.“

vysvětluje režisér Jan Svěrák impulzy k

natočení filmu, jehož hlavními, ale nikoliv

jedinými, hrdiny jsou loutky. „Napadlo

mne tedy změnit měřítko a zasadit příběh

přímo do mikrosvěta, jeho protagonisty

udělat dostatečně malé, aby kořeny stromu

byly dekorací, světlo v malinových listech

dělalo atmosféru, chmýří bylo rekvizitou a

veškerý hmyz přirozeným komparsem,“

dodává Jan Svěrák, který je zároveň auto-

rem scénáře a jako u většiny svých posled-

ních filmů také producentem.

Kuky se vrací představuje v kontextu sou-

časné domácí kinematografie skutečně

jedinečný snímek. Nejen pro své zaměření

na rodinné publikum, spojující dětského i

dospělého diváka, ale také pro novátorský

způsob, jakým byl natočen. V době, kdy

počítačová grafika dokáže dokonale napo-

dobit přírodu,  jde film Kuky se vrací jaksi

proti proudu a ukazuje přírodu skutečnou.

Ručně voděné loutky v ní rozehrávají

příběh plný vtipných dialogů a akčních

scén, který upoutá svou naivní opravdo-

vostí.

Film podle jedné z nejčtenějších knih sou-

časnosti! Před čtyřiceti lety zmizela

Harriet Vangerová z rodinného setkání

konaného na ostrově, který vlastnil a

obýval mocný klan Vangerů. Přestože

nebylo Harrietino tělo nikdy nalezeno, je

její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu,

jejímž pachatelem je někdo z jeho rodiny.

Rodiny, jejíž členové jsou mezi sebou sice

spjati pevnými pouty, ale která je jinak

zcela nefunkční. K vyšetření tohoto přípa-

du si proto najme investigativního novi-

náře Mikaela Blomkvista (Michael

Nyqvist), kterému pomáhá drsná poteto-

vaná počítačová hackerka Lisbeth

Salanderová (Noomi Rapace). Lisbeth

Salanderová je mladá žena jako vystřiže-

ná z Tarantinových filmů, s tajemnou

minulostí, za kterou se mstí a která z ní

učinila skutečného outsidera. Je hacker-

kou světového formátu - s naprostou

samozřejmostí se pohybuje ve virtuálním

světě, kde je schopná získat jakoukoliv

informaci, kterou chce. Kromě toho je

neobyčejně inteligentní a má skvělou

fotografickou paměť. Jakmile Blomkvist

a Salanderová zasadí Harrietino zmizení

do rámce četných podivných vražd, které

se staly téměř před čtyřiceti lety, začíná se

rozplétat temná a děsivá rodinná histo-

rie… 

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY Režie: Niels Arden Oplev

Zoe (Jennifer Lopez) má za sebou spous-

tu let partnerských vztahů, ale najít toho

pravého se jí nikdy nepodařilo. Protože se

jí zdá, že hledání už trvá příliš dlouho,

rozhodne se stát matkou na vlastní pěst a

domluví si návštěvu lékaře za účelem

umělého oplodnění. Téhož dne ale potká

Stana (Alex O'Loughlin) – muže, který na

ni působí velice nadějným dojmem.

Ve snaze nezaplašit rozvíjející se vztah a

ukrýt počínající známky těhotenství se tak

Zoe dostává do divokého víru chyb a roz-

poruplných náznaků, z nichž je Stan

naprosto zmatený. Když mu Zoe s

váháním prozradí, proč se chová tak

nepředvídatelně, Stan zvažuje, zda ve

vztahu pokračovat, ale nakonec jí oznámí,

že ano. Skutečný těhotenský test ale při-

chází až poté, co si oba uvědomí, že jeden

druhého vlastně vůbec neznají a jejich

vztah je naplněný pouze rozbouřenými

hormony a přípravami na rodičovství. Jak

se devítiměsíční ultimátum blíží ke konci,

oba začínají pociťovat jisté pochybnosti,

zda by spolu opravdu měli setrvat.

Zamilovat se, oženit se a mít dítě dokáže

snad každý, realizovat to v opačném pořa-

dí a ještě tryskovou rychlostí by ale mohlo

být tím nejlepším důkazem, že si dva lidé,

kteří něco takového podstoupí, skutečně

byli souzeni.

ZÁLOŽNÍ PLÁN                                  Režie: Alan Poul

Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka?

Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v

botách a mnohem zmatenější Oslík. A

království Za sedmero horami vzhůru

nohama. Na svědomí to má Shrek, který

vypustil do světa jedno velmi nerozumné

přání. Shrek totiž na vlastní kůži poznal,

jaké to je, když se žije šťastně až do smrti,

a vůbec se mu to nelíbí. Je to strašná nuda.

A navíc honička, protože pečovat o tři

zelená Shrečata je nadzlobří úkol. Není

divu, že vyčerpaný otec na prahu zhrouce-

ní začne vzpomínat na doby, kdy žil sám v

bažině, lidé se ho báli a Fiona hnila ve věži

pod dračím dohledem. A kacířsky si

pohrává s myšlenkou, jak krásné by bylo,

kdyby se zlaté časy aspoň na jeden den

vrátily. Vyslyší ho nesympatický skřet jmé-

nem Rampelník, kterému není radno věřit,

jenže Shrek mu s vidinou jednoho dne sta-

romládenecké pohody skočí na vějičku a

podepíše velmi nevýhodnou smlouvu.

Sotva v podpisu dotáhne husím brkem

cancour za písmenem „k“, ocitne se doma

v bažině. Jenže rodná hrouda zdaleka

nevypadá tak útulně jako kdysi. Shrek se

nechal napálit. Rampelník v jeho minulos-

ti vymazal den, kdy se narodil, což odstar-

tovalo přímo katastrofální sérii událostí,

jež vyústily v dosazení Rampelníka na trůn

v království Za sedmero horami. Šance na

nápravu sice existuje, ale půjde o mnohem

složitější úkol, než jsou záchrana Fiony,

získání přízně jejího otce a umlčení Oslíka

aspoň na pět minut. Samozřejmě, to všech-

no dohromady. V šibeničním termínu musí

zlobr v postapokalyptické verzi pohádkové

říše najít Fionu a přimět ji, aby mu dala

polibek z pravé lásky. To půjde jen těžko,

protože z Fiony se mezitím stala drsná

Amazonka, která v čele armády zlobrů

plánuje svržení Rampelníka z trůnu, a pro

blázna, jenž tvrdí, že je jejím manželem a

má s ní tři děti, nemá pochopení.

SHREK: ZVONEC A KONEC Režie: Mike Mitchell

Kapitán Solomon Kane (James Purefoy) je

mimořádně výkonný zabiják 16. století.

Vyzbrojen pistolemi, mačetami a rapíry on

i jeho muži hájí čest anglického království

a ukájí krvelačnou žízeň v bojích na všech

kontinentech. Setkáváme se s ním ve

chvíli, kdy si klestí krvavou cestu hordami

protivníků v exotickém městě v severní

Africe. Když se ale se svými kumpány roz-

hodne dobýt tajemný hrad, nabere jejich

cesta nečekaný obrat. Jeho muži jsou jeden

po druhém zlikvidováni démonickými

příšerami, až zůstane sám Kane. Stojí tváří

v tvář nohsledovi samotného Ďábla (Ian

Whyte), který se vynořil z hlubin pekla,

aby odčinil svoji beznadějně zkorumpova-

nou duši. Kaneovi se sice povede z jeho

spárů uniknout, je mu ale více než jasné, že

se zachrání pouze tehdy, když se zřekne

násilí a zbytek života zasvětí klidu a míru.

Brzy je ale vystaven těžké zkoušce. Poté,

co se mu nepodaří zabránit brutálnímu

pobití puritánské rodiny Crowthornových,

se kterými se spřátelil, přísahá, že najde a

osvobodí jejich uvězněnou dceru

Meredith. I kdyby to znamenalo, že zapro-

dá duši a použije své vražedné schopnosti

pro vyšší princip.

Převážná část filmu se natáčela v České

republice (v roce 2008) a v jedné z vedle-

jších rolí se představí i český herec Marek

Vašut.

SOLOMON KANE Režie: Michael J. Bassett

Úspěšný britský “ghost writer” – spisova-

tel, který je placen za psaní knih, textů

apod., které jsou připisovány jiným auto-

rům – souhlasí s tím, že sepíše paměti

bývalého britského premiéra Adama

Langa. Jeho agent to vidí jako životní

příležitost. Ale tento projekt se zdá být od

počátku prokletý – a to nejenom proto, že

jeho předchůzce na tomto projektu, býva-

lý dlouholetý Langův pobočník, zahynul

za nevyjasněných okolností. 

“Ghost writer” odlétá za prací na projektu

uprostřed zimy na ostrov u amerického

východního pobřeží. Ale den po jeho

příletu, bývalý člen britské vlády obviní

Langa z válečného zločinu – souhlasem s

ilegálním zatčením podezřelých teroristů

a jejich předání CIA za účelem mučení. 

Kauza přiláká reportéry a protestanty na

ostrov k sídlu, ve kterém pobývá Lang se

svou ženou Ruth a jeho osobní asistentkou

(a milenkou) Amelií. Při své práci „ghost

writer“  začíná odhalovat stopy naznaču-

jící ,že jeho předchůdce možná narazil na

temné tajemství spojující Langa s CIA –

tuto informaci odhalil v rukopisu, který

jeho předchůdce zanechal. Byl Lang v

amerických tajných službách, zatímco byl

britským předsedou vlády? A byl před-

chůdce  „ghost writera“ zavražděn, proto-

že někoho vyděsila pravda, kterou odha-

lil? 

Tento rezonující politický thriller je příběh

plný podvodů a zákeřností na všech úrov-

ních – sexuálních, politických i literárních.

Ve světě, kde nic a nikdo, není tím, čím se

zdá, “ghost writer ” rychle odhaluje, že

minulost může být smrtelná, a že historii

vytvoří ten, který zůstane naživu, aby ji

sepsal. 

MUŽ VE STÍNU                            Režie: Roman Polanski

KUKY SE VRACÍ Režie: Jan Svěrák
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Divadlo nabízí Čtyřlístek pro děti a jejich rodiče
Předplatné pro děti a jejich rodičovský

doprovod nazvané Čtyřlístek je novin-

kou nadcházející sezóny v Městském

divadle v Prostějově. 

„V tomto novém pohádkovém abonmá

zahrajeme dětem čtyři pohádky. Věříme,

že společný divadelní zážitek přinese

pohodu a radost všem zúčastněným,“ řekla

ředitelka Městského divadla v Prostějově

Alena Spurná a dodala: „Sázíme na to, že

nejen rodiče učí své děti chodit do divadla

a mít ho rády, ale často tomu může být i

naopak, když svět divadelní fantazie před-

staví svým rodičům děti.“ 

Čtyřlístek nabídne publiku světově pro-

slulé Divadlo Spejbla a Hurvínka, které

přináší potěšení malým i velkým divákům

již sedmdesát let. Děti určitě nezarmoutí

ani populární Michal Nesvadba, kterého

znají z televizní Kouzelné školky. S nově

nastudovaným výpravným muzikálem

Popelka přijede do Prostějova před Váno-

cemi Těšínské divadlo Český Těšín.

„Tento soubor se proslavil také muzikálo-

vým zpracováním Ferdy Mravence. Insce-

nace je na repertoáru Těšínského divadla

již šestnáct let a počtem repríz si říká o

zápis do knihy rekordů,“ uvedla Spurná.

Mezinárodní den dětí oslaví malí caparti s

brněnským Divadlem Radost, které ode-

hraje roztomilou „zvířecí“ pohádku Slůně

aneb Proč mají sloni dlouhé choboty.

Program Čtyřlístku je součástí brožury na

divadelní sezónu 2010 – 2011, která je k

dispozici v předprodejním středisku diva-

dla a rovněž v nově otevřeném informa-

čním centru v prostějovském zámku. Pro-

dej předplatného Čtyřlístek bude po prázd-

ninové přestávce obnoven v pondělí 2.

srpna v 11 hodin. (eze)

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

vycházka

Výlet na Kosíř

KDY: čtvrtek 5. srpna

KDE: sraz na hl. nádraží ČD v 7:45, spo-

lečný odjezd vlakem v 8:02 do Čelechovic 

Vydáme se na místa, kde kdysi bylo moře.

Prozkoumáme tajemné lesy Kosíře a

navštívíme zámecký park. Cestou nás čeká

spousta dobrodružných her a poznávání

přírody. Návrat autobusem z Čech pod

Kosířem v 13:45. S sebou: peníze na dopra-

vu (asi 40 Kč), jídlo, pití, pláštěnka, dobrá

obuv do terénu.

akce pro děti

Příroda všemi smysly v Ekocent-

ru Iris

KDY: čtvrtek 26. srpna od 13 do 16 hod.

KDE: Ekocentrum Iris na Husově nám. 67

Na zahradě Ekocentra budeme vnímat přírodu

všemi smysly. Vyzkoušíme si hmatovou stez-

ku pro bosé nohy, ochutnáme bylinky, bude-

me poznávat přírodniny hmatem i sluchem.

vycházka

Hledání lesních studánek v okolí

Seče

KDY: sobota 28. srpna

KDE: odjezd v 7:45 z aut. nádraží v Pro-

stějově na zastávku Na Pohodlí (autobus

směr Lipová, Buková, Protivanov) 

Výprava za studánkami pro rodiče s dětmi (a

nejen pro ně) do krásných lesů v okolí Seče.

Na vycházce nás čeká objevování studánek,

povídání o lese s lesním pedagogem Lesů

města Prostějova a drobné aktivity pro ty

nejmenší. Půjdeme z Pohodlí do Seče, kde

bude možnost občerstvení v místní restauraci,

a pak se vydáme směrem na Stražisko a Pten-

ský dvorek. Návrat kolem 17. hod. vlakem ze

Stražiska nebo Ptenského Dvorku. Pro ty

nejmenší možnost zkrácení vycházky a

odjezd autobusem již v 11:35 ze Seče. Délka

celé trasy asi 11 km, kratší varianta do Seče asi

5 km.

Akce finančně podpořilo Město Prostějov a MŽP v rámci společného programu 
SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy
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Hlavní budova nám. TGM 1:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

1. 4. – 14. 11.

Velký Kosíř, příroda a lidé

27. 5. – 5. 9.

Z historie četnictva a policie 

8. 6. – 5. 9.

Rodinný tábor

- výstava přibližuje především osud vězňů z

transportů, kteří přijeli z Terezína do Osvěti-

mi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci

z 8. na 9. března 1944.

15. 6. – 9. 9.

Za krásou, která hřeje. Gotické a renesanční

kachle....

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

17. 6. – 19. 9.

601. skupina  speciálních sil generála

Moravce – pokračovatelé 22. výsadkové bri-

gády

Kachlová kamna v muzeu

Vojáci ve Špalíčku 

Zájemci, kteří by se chtěli dozvědět více o

vývoji a výrobě kachlových kamen mají

jedinečnou příležitost zhlédnout do 9. 9.

2010 v Muzeu Prostějovska výstavu „Za

krásou, která hřeje. Gotické a renesa-

nční kachle Moravy a Slezska.“ Nejenom

o tom, jak naši předkové kachle vyráběli,

ale také jaké motivy na nich vyobrazovali,

představuje výběr unikátních exponátů,

jaký se podařilo shromáždit z téměř třech

desítek institucí. Kamna určená k vytápění

obytných místností hradů, zámků, tvrzí,

klášterů, jakož i měšťanských a vesnických

domácností, představují jedinečný hmotný

pramen vypovídající o úrovni kultury byd-

lení v různých sociálních prostředích. Před-

stavu o vzhledu a funkci těchto otopných

zařízení poskytují nejen dobová vyobraze-

ní, ale i několik původních těles dochova-

ných v interiérech historických objektů a

také novodobé repliky sestavené z kopií

vyrobených podle dochovaných originálů.

Poprvé v Prostějově je prezentován soubor

z renesančně - barokní keramické dílny z

Prostějova, Kostelní ulice. Obsahuje uni-

kátní kadluby na výrobu kachlů a razidla na

výzdobu keramických výrobků. Vystaveny

jsou také kachle, které byly nalezeny při

nedávné opravě prostějovského zámku. 

Nejen pro malé návštěvníky je připraven,

na jeden z vystavených motivů, ilustrovaný

pohádkový příběh o bájné Meluzíně, zakla-

datelce rodu Lucemburků, a také „hrací“

koutek!!! 

Do 19. září 2010 probíhá ve výstavních

sálech Špalíčku-Uprkova 18 výstava

601. skupina speciálních sil generála

Moravce-pokračovatelé 22. výsadkové

brigády, na které s muzeem spolupraco-

valy 601. skupina speciálních sil,

Armádní sportovní oddíl parašutismu

DUKLA Prostějov a Technické muzeum

v Brně.

Výstava se koná pod záštitou ředitele

Vojenského zpravodajství generálporučíka

Ing. Ondreje Páleníka, MBA,  který  17. 6.

2010 výstavu spolu s ředitelem muzea

Mgr. Miroslavem Chytilem, Ph.D a mís-

tostarostou města Prostějova Miroslavem

Pišťákem slavnostně zahájili.

Výstava seznamuje návštěvníka s historií

22. výsadkové brigády až po jejího nástup-

ce, elitní 601. skupinu speciálních sil a při-

pomíná 50. výročí přesunu brigády z Pre-

šova do Prostějova a zároveň i připomíná

85. výročí přesunu Vojenského leteckého

učiliště z Chebu do Prostějova.

Doprovodným programem k výstavě bude

8. září 2010 v 16. 00 hod. vystoupení

Posádkové hudby Olomouc na náměstí T.

G. Masaryka 2 před hlavní budovou

muzea. -js-

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Zleva – genpor. Ondrej Páleník, Miroslav Chytil, ředitel muzea, Jindřich

Starý, předseda Klubu výsadkových veteránů
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Hana a Petr Ulrychovi s Javory zahájí sezónu v divadleDEN DĚTÍ na letišti Stichovice 

Jaké bylo setkání „ U Cyrilka a Metoda ?“

Písně Nechoď do kláštera, Malé zrnko písku.

Kdysi před lety, Ideál, Zvon, Javory a mnoho

dalších uslyší ve čtvrtek 9. září  v 19 hodin v

prostějovském divadle návštěvníci koncertu

Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javo-

ry. Sourozenecká dvojice koncertuje s Javory

od roku 1974 a prostějovské publikum napo-

sledy potěšila před čtyřmi lety.

„Měli jsme a máme štěstí. Jeden z nás, sou-

rozenců, je výrazný interpret a druhý je tvr-

dohlavý autor,“ prozrazují o sobě Ulrychovi

na svých webových stránkách a ke stručné,

leč výstižné charakteristice ještě dodávají:

„Zub času neúnavně hlodá, ale ve dvou se to

prý lépe táhne i v pokročilém věku.“

Posluchači i hudební kritici však vědí, že čas

těmto muzikantům neškodí, spíše naopak.

„Hana a Petr Ulrychovi se v české populární

hudbě stali několikanásobnými rekordmany.

Tichými, nenápadnými, ale nepopiratelnými.

Nepřetržitě spolu koncertují už více než čty-

řicet roků. Za celá léta se téměř nezměnil

mladistvý, průrazný a přirozený zvuk Hanina

altu a nevyschl ani autorský talent jejího bra-

tra,“ říká respektovaný hudební kritik Jiří

Černý.

„Jsme rádi, že sezónu 2010 – 2011 zahajuje-

me právě koncertem Hany a Petra Ulrycho-

vých s Javory a že se nám podařilo najít spo-

lečný termín v týdnu před prostějovskými

hody, tedy v čase mezi končícím létem a

začínajícím podzimem,“ uvedla ředitelka

Městského divadla v Prostějově Alena Spur-

ná. Prodej vstupenek obnoví divadelní před-

prodej po prázdninové přestávce v pondělí 2.

srpna v 11 hodin.  (eze)

DELTAKLUB Stichovice, o.s., Svaz letců

ČR, odbočka číslo 21, generála Zdeňka Škar-

vady, Prostějov a Aeroklub Stichovice, uspo-

řádali za podpory města Prostějova a Olo-

mouckého kraje v pátek 18.června 2010

„Dětský den – den otevřených dveří“ pro

pozvané školáky z Prostějova, Mostkovic a

děti zdravotně postižené ze stacionáře Lipka. 

Nejisté počasí posledních dnů dělalo vrásky

na čelech pořadatelů, ale nakonec bylo

příjemné a celý bohatý program proběhl k

plné spokojenosti jak pořadatelů, tak i dětí.

Děti si prohlédly hangáry plné krásných stro-

jů, vydováděly se při skákání v nafukovacím

hradě. Vojáci z Prostějova předvedli část

bojové činnosti a ukázku ručních zbraní, ve

vzduchu i na zemi sklízel obdiv malý spor-

tovní vrtulník. Zdařilý výstup předvedl pilot

motorového padáku. Stejně mistrovsky

ovládali své, rádiem řízené modely letečtí

modeláři. Seskok padákem provedli příslu-

šníci klubu FALCON. Zlatým hřebem pro

vybrané děti byl vyhlídkový let, který prová-

děli piloti na dvou letounech CESNA 172.

Prolétlo se 90 dětí. O bezpečnost při nástupu

a výstupu z letounů pečovali členové Svazu

letců. Každé dítě po absolvování vyhlídkové-

ho letu obdrželo velkou čokoládovou medai-

li „Za statečnost“.

Letošní Den dětí se velmi vydařil, tak

nezbývá než poděkovat všem sponzorům,

představitelům Olomouckého kraje a našeho

města, všem obětavým pořadatelům a akté-

rům jednotlivých vystoupení a také všem

dětem za dobrou kázeň, bez které provoz na

letišti není možný.

Věřím, že i v příštím roce se Den dětí na leti-

šti ve Stichovicích zařadí mezi velmi zdařilé

akce pro děti. Závěrem posílám jménem

všech pořadatelů srdečné pozdravy příslu-

šníkům vrtulníkové základny v Přerově, kteří

se pro účast na vojenském cvičení ve Španěl-

sku nemohli Dne dětí zúčastnit, jak tomu

bývalo v minulých letech. Věříme, že je

budeme moci přivítat při další akci.

Lubomír Valehrach, předseda odbočky
Svazu letců Prostějov

Srdečné, milé a osvěžující. Již třetím rokem

jsme se setkali na pouti v kostele svatého

Cyrila a svatého Metoděje na Brněnské ulici

v Prostějově. A bylo nás hodně, kolem 500

lidí, prožilo společnou slavností mši svatou

koncelebrovanou novým děkanem P. Miro-

slavem Hřibem, jemuž asistovali  jáhni Petr

Hubáček a Karel Walter a ministranti. Slav-

nostní atmosféru potrhl zpěv naší scholy a

hra varhan, ale i  spontánnost všech přítom-

ných, malých i dospělých, kteří se zapojili

nejen do vlastní akce, ale i příprav  na ni.

Po mši následovalo již tradici nabírající

agape-setkání všech těch, kteří měli čas a

chuť zastavit se na kus řeči  třeba i s místo-

starostou panem Miroslavem Pištákem, nebo

zjistit, jak jsme pokročili v budování objektu

Pax, který je v rekonstrukci a měl by být  po

přístavbě hygienického zázemí využíván pro

společenské a kulturní účely všech lidí dobré

vůle. Nebo si jen popovídat, co je nového…

Mše byla odsloužena, hovory utichly, občer-

stvení bylo snědeno. Co krátce závěrem.

Svatý Cyril a svatý Metoděj k nám před tisíci

lety nepřišli na dovolenou a přesto si dovoli-

li hodně, snažili se o přiblížení jediného Boha

srozumitelnou formou pro všechny, kteří

naslouchali. Kéž i my máme čas naslouchat

a sílu pokračovat v jejich cestě… 

MVDr. Zuzana Bartošová  

Filmový tábor Sobotín 2010 
Filmový tábor Sobotín pořádaný Gym-

náziem J. Wolkera ve spolupráci s Diva-

dlem Point se letos koná už pošesté. 

Každý ročník je pochopitelně trochu jiný.

Organizátoři velmi rádi experimentují a

každý další ročník je výzvou k vytvoření ori-

ginálního a výjimečného díla. Co ovšem

zůstává zachováno, je systém práce v umě-

leckých dílnách, které pak spojí svoje snaže-

ní do výsledného tvaru. I letos budou odbor-

ní lektoři vést dílny: filmovou (Mgr. J.

Vejmola, J. Hyndrich), dramatickou (Mgr.

M. Ondra), hudební a zvukařskou (K. Štulo,

V. Lužný), výtvarnou (M. Jansová), taneční

(L. Horáková) a ortoepickou (Mgr. Hana

Lužná). Novinkou je letos spolupráce s

Městskou knihovnou Prostějov ve formě

literárních seminářů s tematikou regionální

kultury. 

Letošní ročník je jiný také v rozdělení na dva

turnusy – junior a senior (20. - 24.7 a 25.7. -

4.8.). Seniorský je určen pro zájemce od 17

let a je pouze pětidenní. Juniorský je na dva-

náct dní pro mladší účastníky. Spojením

dvou kratších filmů, které vzniknou oddě-

leně ve dvou turnusech, filmaři vytvoří jeden

„celovečerní“ hraný film. Dvě časové roviny

nás zavedou do Chicaga 20. let 20. století a

do malého městečka na Moravě 80. let. Jak

dopadne konfrontace mafiánských bossů a

spartakiádních cvičenců? To je otázka, na

jejíž odpověď si budeme muset počkat až do

sobotínské premiéry 3. srpna v 18 hodin v

táboře ZO OS KOVO Železárny Prostě-

jov nebo na prostějovskou premiéru 17.

září v 19 hodin v Divadle Point, Olomouc-

ká 25.

Jako již tradičně, i letos převzal nad filmo-

vým táborem záštitu náměstek hejtmana

Olomouckého kraje Mgr. Alois Mačák,

MBA. Finančně nás podpořila společnost

TOMI-REMONT, a.s. a Město Prostějov.

Děkujeme firmě Alika, a.s. Zvláštní podě-

kování patří panu Jiřímu Vybíralovi. -js-
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NOČNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se za předpokladu bezmračné oblohy

konají každé pracovní pondělí a čtvrtek vždy ve 21. 30 hod. Vstupné 10 Kč. Rodinné

vstupné pro dvě děti a dvě dospělé osoby 30 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají

za předpokladu bezmračné oblohy

konají každé pracovní pondělí a čtvr-

tek vždy od 15. 00 do 16. 00 hodin.

Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro

dvě děti a dvě dospělé osoby 30 Kč.

2. – 6. 8. OD 14. 00 DO 15. 00 HODIN, 9. – 13. 8. OD 10. 00 DO 11. 00 HODIN A OD

14. 00 DO 15. 00 HODIN „DÍVÁME SE NA  SLUNÍČKO“. Pozorování a povídání o

Slunci. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr pobytu budou tvořit pohádky. Vstupné

10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 30 Kč.

VI. ŠKOLIČKA „KOMETY“

2. – 6. 8. od 10. 00 do 11. 00 hodin. Cyklus na sebe navazujících setkání určených 5 –

11letým dětem s pohádkou o kometě, povídání o struktuře a drahách komet a s ukázkami

fotografií známých komet. Detailní rozpis obsahů jednotlivých setkání viz

www.hvezdarnapv.cz. Celkový poplatek  50 Kč.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- CO POZOROVAL JIŽ GALILEO GALILEI? (V KRESBÁCH DĚTÍ)

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU 

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

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

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEMEPŘIPRAVUJEME

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK JE PŘIPRAVEN! 

Klub pro 5 až 11leté děti, nový ročník začíná 15. 9. v 16. 30 hodin, ukončen bude 15. 6.

2011. Jeho členové se budou scházet každou pracovní středu v 16. 30 hodin. Délka jed-

noho setkání je 75 minut, posledních 20 minut každého setkání je věnováno filmům a

pohádkám. Děti se budou učit o sluneční soustavě, o různých podobách Měsíce, o sou-

hvězdích i o kosmonautice. Na podzim a na jaře budou setkání doplněna za jasného poča-

sí pozorováním Slunce. V zimním počasí, za bez-mračné oblohy, si mohou děti prodlou-

žit setkání o pozorování hvězdné oblohy, které končí v 18. 30 hodin. Pololetní poplatek

100 Kč.

CYKLUS SOUTĚŽÍ 2010/2011 „MALÁ TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY“ 

JE PŘIPRAVEN! 

O nedělích v ASTRONOMICKÝCH TÝDNECH jsou připraveny soutěže pro 5 až 11leté

děti. Detailní rozpis těchto týdnů viz www.hvezdarnapv.cz. Postupně budou při krátkých

setkáních seznámeny s trpasličími planetami, měsíci, planetkami, kometami a meteory.

Prohlédnou si model sluneční soustavy, tellurium, globusy Měsíce i Země. Soutěžní otáz-

ky budou jen z informací, které se při návštěvě hvězdárny děti dozvěděly. Pro vítěze je při-

pravena odměna, pro všechny pohádky. Vstupné 10 Kč, rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a dvě děti 30 Kč.

URAN (pro staromilce Nebešťanka,

řecky Uranos = Nebe). Podle mytologie

se jednalo o boha Vesmíru patřícího tak

k nejstaršímu božstvu. Tvořil počátek

božského rodokmenu: Uran - Saturn –

Jupiter. 

Planetu objevil 13. května 1781 pomocí

dalekohledu vlastní výroby anglický

hudebník a astronom-amatér německého

původu William Herschel (15. 11. 1738 -

25. 8. 1822), který se jako devatenáctiletý

spolu se svým bratrem rozhodl, že odejdou

do Anglie, což mělo za následek i změnu

jeho jména, narozen byl jako Friedrich

Wilhelm Herschel. Objev nové planety

vynesl Herschelovi 7. prosince 1781 mj.

členství v Královské společnosti a byl

odměněn ročním grantem od anglického

krále Jiřího III., což mu umožnilo přestat

pracovat jako muzikant a plně se ponořit

do otázek astronomie. William Herschel

byl později odměněn za svůj nemalý přínos

astronomii a lidstvu také tím, že jsou po

něm pojmenovány krátery na Měsíci,

Marsu a na povrchu Saturnova měsíce

Mimas (který Herschel sám objevil v roce

1789). Uran byl první objevenou planetou,

která nebyla známa již od dávných časů a

také první planetou objevenou dalekohle-

dem. I když byl při mnoha příležitostech

pozorován již dříve, vždy byl mylně pova-

žován za další hvězdu. Nejstarší zazname-

nané pozorování Urana se datuje do roku

1690 a pozorujícím byl anglický astronom

John Flamsteed  (19. 8. 1646 - 31. 12.

1719, první "královský" astronom v Anglii,

trápily ho spory s Newtonem a Halleym.

Měřil hvězdné souřadnice a určil polohu 2

852 hvězd, tedy více než Brahe a Hevelius

dohromady. Vydal také první moderní

katalog hvězd.). Herschel nově objevenou

planetu pojmenoval původně Georgium

Sidus (Hvězda krále Jiřího) na počest ang-

lického krále Jiřího III, ale nakonec Němec

Johann Bode prosadil jméno Uran po

řeckém bohu.

Uran je v pořadí sedmou planetou od Slun-

ce, průměr naší Země překonává čtyřikrát.

Okolo Slunce oběhne jednou za 84,07 let a

kolem své osy se otočí za 17 hodin a 14

minut. Teplota v atmosféře této planety se

pohybuje okolo – 2200 C. V atmosféře pla-

nety tvořené především tekutým vodíkem

a héliem jsou mj. pozorovatelná velmi

světlá mračna, tvořená patrně krystalky

metanu. Jelikož metan absorbuje červenou

barvu, má Uran nafialovělý nádech. Rych-

lost větrů v atmosféře dosahuje až 600

kilometrů v hodině. Uran, podobně jako i

Jupiter, Saturn a Neptun, patří do skupiny

tzv. obřích planet. Ve všech čtyřech přípa-

dech se jedná o plynné planety složené pře-

devším z tekutého vodíku a hélia. To, co

dalekohledy vnímáme jako povrch této

planety, ve skutečnosti pevným povrchem

není, ale jsou to vrcholy oblaků. Záhadou

je abnormální sklon rotační osy této plane-

ty (patrně důsledek  střetu Urana s jinou

velkou planetou při vzniku sluneční sou-

stavy), která leží téměř v oběžné rovině

planety. Z toho plynou tamější dlouhé dny

a noci. Např. na pólu Urana trvá den 42

roků a na stejnou dobu pak den vystřídá

noc. 

Planetu Uran obklopuje jedenáct doposa-

vad známých a mladých málo zřetelných

prstenců, které jsou natolik nevýrazné, že

byly objeveny až 10. března 1977 při fotoe-

lektrickém pozorování zákrytu hvězdy Ura-

nem! V dubnu 2006 astronomové objevili

kolem Uranu i modrý prstenec. Je to přitom

teprve druhý prstenec, který se podařilo ve

sluneční soustavě odhalit. Modrý prstenec

má ještě Saturn. Stejně jako prstenec Satur-

nu, je i ten Uranův složen z malých částeček

prachu. Malé částečky odráží modré světlo,

které dává prstenci výraznou barvu. Všech-

ny ostatní prstence kolem Jupiteru, Saturnu,

Uranu i Neptunu jsou tvořeny také malými

a velkými částmi, které jim však dávají

načervenalou barvu. Jednotlivé prstence se

označují písmeny řecké abecedy. Planetě

nejbližší prstenec – alfa – je vzdálen 42 550

km a nejvzdálenější 54 000 km  od středu

planety.

U planety existuje početná a stále se

novými objevy rozrůstající rodina měsíců,

v současnosti známe 27 takových Saturno-

vých souputníků nazvaných podle postav v

anglických dramatech. První dva měsíce

nazvané podle pohádkové královny a krále

z Shakespearovy hry Sen noci svatojánské

Titania o průměru 1 580 a Oberon o

průměru 1 520 kilometrů objevil už samot-

ný Herschel. Až do ledna roku 1986 bylo

známo jen pět největších měsíců této pla-

nety. Ve zmíněném roce však proletěla ve

vzdálenosti 81 000 kilometrů kolem plane-

ty Uran sonda Voyager 2 a na jejich 7 000

snímcích bylo zjištěno dalších jedenáct

měsíců. Ještě vzdálenější měsíce byly obje-

veny po roce 1997. Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci srpnu tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
URAN (PRO STAROMILCE NEBEŠŤANKA, ŘECKY URANOS = NEBE)
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

2.8.-30.8. jsou obě pracoviště MC Cipísek uzavřena

probíhají sanitární dny a dovolená

úterý 31.8.  Zahradní slavnost

zahájení školního roku na zahradě MC Dvořákova od 9.30

skákací hrad  hry a soutěže pro děti i rodiče, 

informace o novém školním roce

Zápis do kroužků a kurzů pro děti i rodiče 

od 1.9. do 17.9. na obou pracovištích MC. 

Mateřské centrum Cipísek přeje všem rodinám

krásné léto a těší se v září na shledanou!

Dne 24. června 2010 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do

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

stějova:

Dne 8. července 2010 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do

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

stějova:

Kontaktní osobou pro vítání občánků je MgA. Martina Drmolová – marti-

na.drmolova@prostejov.eu , tel: 582 329 623, další informace včetně ter-

mínů vítání do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu,  sekce

DUHA.

Miroslav Hofírek

Terezie Kopalová

Tomáš Fidranský

Kristýna Mazáčová

Nikola Zelinková

Nela Hrubá

Patrik Novák

Jakub Stužka

Kristýna Hasová

Pavel Vrtěl

Marek Grulich

Lilian Balášová

Lucie Oralová

Natálie Šteiglová

Matěj Kejík

Dan Vysloužil

Šimon Kučera

Matěj Franc

Victoria Melzerová

Ondřej Spáčil

Richard Novotný

Lukáš Bárta

Matyáš Bečvář

Matěj Novák

Filip Kolařík
Jana Kolaříková
Filip Tuček

Natalie Sosková

Jasmína Kalová

Alexandr Bednář

Tereza Průdková

Ema Haratková

Simona Fillová

Josef Zatloukal

Jakub Seidl

Matěj Pospíšil

Vanesa Klabníková

Lucie Procházková

Veronika Vernerová

Petr Fieber

Roman Skácel

Anna Mahrová

Daniel Studýnka

Ondřej Grepl

Vít Kolář

Jiří Kočí

Jiří Uhlík

Aneta Jahnová

Simona Smičková

Jan Přibyl

Kateřina Cygánková

Denis Hron

Filip Vojáček

Karolína Janderová

Karolína Vaverková

Matěj Vysloužil
Mariana Vysloužilová
Eliška Kadlecová

Informační centrum pro mládež Prostějov

bude otevřeno během letních prázdnin každý

všední den od 13:00 do 18:00 hod. V termínu

26. 7. 2010 až 6. 8. 2010 bude ICM Prostějov

zavřeno z provozních důvodů. 

Historky v ICM

Baví vás tajuplné hádanky? Tak si přijďte o

prázdninách do ICM Prostějov vyzkoušet svůj

důvtip na černých a bílých historkách. Každý

den na vás bude čekat nová historka a pro

úspěšné hadače budou připraveny odměny. 

Více informací najdete na webové stránce

www.icmprostejov.cz. 

Prázdninová herní odpoledne

Ať je hezky nebo prší, i během prázdnin si může-

te přijít zahrát do ICM Prostějov zajímavé spole-

čenské a deskové hry. Herní odpoledne budou

pravidelně každý den odpoledne od 14:00 do

18:00 hod. (po domluvě je možný i jiný termín).

Těšit se můžete na hry: Safari, Anti-Virus, Dračí

srdce, Time´s Up!, Twister, apod.

DDR odpoledne

Během prázdnin si můžete vyzkoušet v ICM Pro-

stějov také taneční podložky. Nejen že si můžete

zlepšit kondičku a postřeh, ale také si můžete

zasoutěžit s kamarády o drobné ceny. Více infor-

mací najdete na www.icmprostejov.cz. 

Německá konverzace pro veřejnost – i v srpnu

Chcete si procvičit základy konverzace v

němčině nebo si prohloubit své konverzační

dovednosti s rodilým mluvčím a to hravou a

zábavnou formou nad tématy, která vás zajímají?

Německou konverzaci pro veřejnost vede Benja-

min Rous, účastník Evropské dobrovolné služby,

který působí v ICM Prostějov. Konverzace je

zdarma. V srpnu bude konverzace probíhat v

těchto termínech: 11. 8. a 18. 8.; vždy od 17:00

hod. Více na www.icmprostejov.cz.

Speak English aneb Anglická konverzace pro

veřejnost – pozor změna

Konverzace v anglickém jazyce s naším dobro-

volníkem Umutem Dere se v srpnu nebude

konat.

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

Tvořivé prázdniny s Cipískem
Maminky s dětmi zaplavily v horkých čer-

vencových dnech zahradu Mateřského

centra Dvořákova svými výtvarnými díly.

V rámci kreativních dnů, které Cipísek

pořádal pro rodiče s dětmi, vznikaly zvon-

kohry, hedvábné šátky, obrázky, šperky či

malované tašky. Přestože se mnohé

maminky pouštěly do odvážných výtvar-

ných kreací úplně poprvé, odnášely si

domů velmi povedená dílka. Kreativní

aktivity s Cipískem budou pokračovat v

novém školním roce v dopoledních pro-

gramech pro rodiče s dětmi, v odpoledních

kroužcích pro děti, ale také v relaxačních

večerech pro dospělé.

Den s Policií ČR
Děti z mateřské školy Moravská a Rai-

sova strávily dne 23. 6. 2010 příjemné

dopoledne s příslušníky Policie ČR z

Prostějova. Setkání proběhlo ve velice

přátelské a zároveň poučné atmosféře

na školní zahradě MŠ Moravská.

Děti se seznámily s uniformou a posláním

příslušníků České policie, vlastnoručně si

vyzkoušely některé části výstroje a vý-

zbroje policisty, prohlédly si interiér nové-

ho policejního vozidla a také sledovaly

reakce na povely psovoda a chování slu-

žebního psa. 

Setkání bylo velmi zajímavé  pro všechny

zúčastněné. Odnesli jsme si spoustu

nových zážitků a neobvyklých poznatků.

Za nevšední a příjemně strávené dopo-

ledne děkujeme por. Petru Weisgärbe-

rovi a jeho kolegům z Územního odboru

Policie ČR Prostějov.
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci červenci své jubileum oslavili:

Hradil František Čechovice, Chovanová

Anna Prostějov, Chvaja Rudolf Prostějov,

Kováčová Jaroslava Prostějov, Mackuliak

Emil Prostějov, Michalcová Irena Prostějov, Smékal

Alois Prostějov, Mgr. Sonnevend Miroslav Prostějov,

Soural Oldřich Prostějov, Sovík Jan Prostějov, Šajtar

Václav Čechůvky, Ščipák Peter Prostějov, Šupová Věra

Prostějov, Václavíková Dorota Prostějov

Hloch Jan Prostějov, Hofschnaidr František

Prostějov, Jakešová Anna Prostějov, Knězek

Libor Prostějov, Konšelová Anežka Prostě-

jov, Krylová Libuše Prostějov, Majerová Iva Prostějov,

Nehera Adolf Prostějov, Novák Josef Prostějov

Bejová Anna Prostějov, Matoušek Oldřich

Prostějov, Novotný Rudolf Prostějov, Pej-

chota Jan Prostějov, Polanský František

Prostějov, Pospíšilová Marie Prostějov, Spáčilová

Daniela Prostějov, Tomanová Libuše Prostějov,

Zbraněk Jan Prostějov

Černohous Jan Prostějov, Dudášová Jiřina

Prostějov, Františková Věra Prostějov, Gaj-

došová Jarmila Vrahovice, Ježková Věra

Prostějov, Matoušek Oldřich Prostějov, Nováková

Věruška Prostějov, Schönfeldová Anna Prostějov, Ven-

cová Ilona Prostějov, Všetičková Zdeňka Prostějov

Hanáková Anna Prostějov, Horák Miroslav

Prostějov, Kreclová Věra Vrahovice, Petrže-

lová Anna Prostějov

70

85

90

Coufalová Vlasta Prostějov, Čechovská

Anna Domamyslice, Dadák Leo Prostějov,

Paňáková Vlasta Prostějov, Ptáčník Zdeněk Krasice

91

Adamcová Marie Prostějov

93

Lalošáková Marie Prostějov

98

80

75

V letošním roce oslavil své 85. narozeniny

prostějovský rodák Jiří Nakládal, všeobecně

známý mezi známými jako „Jacek“. Již od

mládí si zamiloval kolo a v patnácti letech

vstoupil do cyklistického klubu ČKV Pro-

stějov. Brzy začal závodit a v roce 1944 se

stal ve Vyškově mistrem Moravy. V roce

1946 ho okouzlily motocykly a rozhodl se,

že se stane motocyklovým závodníkem.

Vyměnil závodní kolo za motocykl TWN

BD 250, který tu zůstal po okupantech. Po

různých amatérských úpravách začal závo-

dit. A hned úspěšně. Zvítězil v Zábřehu na

Memoriálu Ferdy Hrocha a posléze na I.

ročníku Havránkova memoriálu v Prostě-

jově. Tyto úspěchy ho natolik povzbudily, že

si vypůjčil motocykl s motorem JAP a

zúčastnil se první poválečné ploché dráhy v

Brně. Pak však přišla vojna a s motocyklo-

vým závoděním byl konec. Sloužil na

Libavé, kde mu bylo umožněno ježdění, ale

na kole. Těžké tratě a jeho vytrvalost zname-

naly, že jeho výkonnost jako cyklisty značně

stoupla. Po vojně byl v roce 1950 dokonce

zařazen do širšího výběru pro Závod míru. A

tak se z Jacka stal opět cyklista. Byl jeden z

autorů myšlenky postavit v Prostějově skute-

čný velodrom. Bohužel se nepodařilo celý

nápad zrealizovat do konce, k čemuž došlo

až v roce 1968.

Po ukončení závodnické dráhy v 38 letech se

velmi nadchl pro kariéru motorového vodiče

na cyklistickém velodromu. Protože se tato

disciplína jezdila převážně v Brně, přestěho-

val se i s rodinou do moravské metropole.

Počátky nebyly lehké. Chyběly potřebné

motocykly a nemohl jako začínající vodič

sehnat ani dobrého cyklistu. Až  když se dal

do páru se Standou Venclovským začalo se

jim dařit. Jacek koupil starý motocykl Harley

Davidson 1200 a jeho dvouválcový vidlico-

vý motor použil pro stavbu vodícího moto-

cyklu. Při závodech v tehdejší NDR však zji-

stili, že tam mají vodící motocykly objem 2,5

litru. Takové stroje u nás nebyly a tak

nezbývalo než si podobný stroj postavit ze

starých leteckých motorů. Touha dosáhnout

úspěchu i s motocyklem o objemu 2500 ccm

a přímo buldočí vytrvalost vedla k dokonče-

ní započatého díla. Nebylo to však lehké:

musely se vyrobit skříně, vačky, rozvody,

klikové hřídele a samozřejmě rámy. Válce,

hlavy a písty byly použity z různých motorů. 

V roce 1968 nabídl Jiří Nakládal své služby

italskému cyklistickému bossovi Quido

Costovi, který jeho nabídku přijal. Vzhledem

k uvolnění poměrů v roce 1968 mohl Jacek

vycestovat do Itálie a jezdit tam jako vodič.

Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy se ale

vrátil a brzy bylo jasné, že další angažmá v

zahraničí nebude možné.

V té době se u nás začal prosazovat další pro-

stějovský rodák Standa Šteigl a tak se spolu

dohodli, že se pokusí nominovat se na mist-

rovství světa , které se jelo v roce 1969 v

Brně. Přes dobré výsledky v přípravě však

nominováni nebyli. To byl zlom v jeho kari-

éře motorového vodiče. Cyklistiky se však

nevzdal. Brzy se vrátil do Favoritu Brno a

začal jezdit znovu jako vodič. Mimo to se

věnoval i výrobě nedostatkových dílů a

malých vodících motocyklů. Prostředí mezi

cyklisty ho přivedlo i k tomu, že sám sedl na

kolo a začal závodit mezi veterány. V roce

1983 ho po vyčerpávajícím závodě na dráze

postihla slabá mozková příhoda a cyklistikou

byl definitivně konec.

Jiří Nakládal byl úspěšný nejen jako cyklista

závodník, ale zejména se zasloužil o posta-

vení motorových vodičů. To potvrdilo nejen

jeho mechanickou zručnost, ale i technickou

invenci. V mládí ukázal, že měl i talent k

motocyklovému závodění.

Proto mu upřímně přejeme hodně zdraví a

dobré pohody do dalších let.

Napsal: Jan Lahner na základě materiálů,
které získal Hanácký Auto-Moto-Veterán

klub Prostějov

Vysocí státní představitelé, vojáci, vete-

ráni, delegace našich klubů z České i Slo-

venské republiky i občané hlavního města

si v pátek 18.6.2010 připomněli šedesáté

osmé výročí statečného boje, který proti

nacistické přesile vedli parašutisté z

výsadku Anthropoid. Ti se po vykonání

atentátu na zastupujícího říšského protek-

tora Reinharda Heydricha ukryli v pravo-

slavném chrámu Cyrila a Metoděje v pra-

žské Resslově ulici. Tady je po několika

dnech a zradě jednoho z členů výsadku

nalezlo gestapo a sedm statečných mužů

zde po dlouhém marném boji nalezlo smrt. 

Delegace prostějovského Klubu výsadko-

vých veteránů se pravidelně zúčastňuje s

podporou města Prostějova této významné

vzpomínkové akce. 

JIŘÍ NAKLÁDAL PĚTAOSMDESÁTILETÝ

Památce parašutistů ze skupiny Anthropoid 



Slunečný den, krátce před polednem, horko.

Přesto se před vchodem na dětské oddělení

Městské knihovny na Vápenici tísní přes tři

desítky dětí. Čekají napjatě, až na radnici

odbije poledne. Tak to vypadalo krátce před

vypuknutím soutěže Pizza kvíz, která se

konala v rámci Prostějovského léta. Jelikož

se jednalo o první prázdninový Pizza kvíz

(koná se každý čtvrtek ve 12 hodin), zaháji-

li soutěž místostarosta ing. Pavel Drmola

a ředitel knihovny Aleš Procházka. A pak

už se děti bleskově pustily do luštění pohád-

kového kvízu, ve kterém měli tentokrát

odpovědět, jak se jmenují různé pohádkové

postavy známé z filmů a televize. Během pár

minut bylo dobojováno a domácí pizza, tra-

dičně připravená knihovnicí Jarmilou Šmuc-

rovou, měla svou výherkyni. Blahopřejeme.

Tím však zábava v knihovně nekončila.

Děti měly za úkol nakreslit svou oblíbenou

pohádkovou postavu. Výkresy budou kni-

hovnice shromažďovat a na konci prázdnin,

jak přislíbil pan místostarosta, budou obráz-

ky vyhodnoceny a ty nejlepší odměněny. 

To nejlepší nakonec – zahájení výstavy

Potulná pohádková země. Spisovatelka,

malířka a „strašidloložka“ Vítězslava

Klimtová se věnuje drobným domácím

strašidýlkům a její loutky teď můžete vidět

na dětském oddělení knihovny ještě celý

srpen. Děti mohou nakreslit obrázek a

zúčastnit se výtvarné soutěže v rámci „Pro-

stějovského léta 2010“ anebo si koupit

pohledy, záložku, pexeso či knížku

oblíbené ilustrátorky. Přijďte se podívat

spolu s nimi!
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PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V SRPNU

Od 2. do 15. srpna 2010 omezený provoz:

Dospělé odd., čítárna: Pouze pondělí a středa: 8.00 -17.00 hod.

Hudební odd.: Uzavřeno

Dětské odd. Pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 9.00 – 11.00; 12.00 – 16.00 hod.

Od 16. do 31. srpna 2010 běžný prázdninový provoz:

Dospělé odd., čítárna: Pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 8.00 – 17.00 hod.

Hudební odd.: Pondělí, čtvrtek: 12.00 – 17.00 hod.

Středa: 8.00 – 12.00 hod.

Dětské odd.: Pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 9.00 – 11.00; 12.00 – 16.00 hod.

Pobočka Sídl. Svobody: Pondělí 23. a 30. srpna, 11.00 – 17.00 hod.

Pobočka Studentská: Čtvrtek 19. a 26. srpna, 11.00 – 17.00 hod.

PIZZA KVÍZ A VÝSTAVA STRAŠIDEL

KONEČNĚ JSME 
I SLYŠET

S KNIHOVNOU NA KOSÍŘ

PORADNA PRO SPOTŘEBITELE SE USKUTEČNÍ AŽ V ZÁŘÍ

Na budově Městské knihovny Prostějov

bylo ve spolupráci s prostějovskou pobo-

čkou Sjednocené organizace nevidomých

a slabozrakých instalováno nové zařízení –

hlasový majáček. Tato pomůcka usnadňuje

nevidomým a zrakově postiženým lidem ori-

entaci v prostoru. Nevidomí vybavení dálko-

vým ovladačem si mohou poslechnout

krátké hlášení, které je informuje o tom, kde

se právě nachází. V našem případě nejen to,

že stojí před budovou knihovny, ale také

stručný popis cesty do půjčovny a studovny.

Podobná zařízení můžete v Prostějově potkat

na hlavním vlakovém nádraží, na budově

radnice, na poštách nebo v autobusech

MHD.  

Martina Štafová, Marie Benediktová

První ročník úspěšného projektu Tvořivá

knihovna byl zakončen zcela netradičně. V

úterý 29. června ráno, se před Městskou kni-

hovnou sešla skupinka nadšenců - příznivců

knihovny a také turistiky. Autobusem jsme se

vydali do Čech pod Kosířem. Prošli jsme

krásný zámecký park a společně jsme poko-

řili vrchol "nejvyšší hanácké hory" Kosíř.

Čekalo nás občerstvení v podobě výborných

špekáčků. Dobrá nálada nás neopustila ani

při „náročném sestupu“. Každý účastník

odcházel s pamětní perníkovou medailí a

hlavně s dobrým pocitem z příjemně prožité-

ho dopoledne. Další, tentokrát už tradiční,

tvořivá knihovna se bude konat 21. září.

Těšíme se na Vás. Martina Štafová

PRVNÍ KŘÍŽOVKÁŘSKÁ SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ

JAK UDĚLAT KNIHOVNĚ RADOST ANEB 
OD PLUMLOVSKÉ PŘEHRADY AŽ PO NIAGÁRSKÉ VODOPÁDY 

Všichni, komu je luštění křížovek blízké a

mají chuť jen tak posedět a v klidu Městské

knihovny vyluštit křížovku, mají nyní šanci.

Soutěž bude probíhat od 2. do 30. srpna a

její pravidla jsou velmi jednoduchá. Stačí při-

jít do knihovny, vzít si připravenou křížovku,

vyluštit ji a podepsanou a s přiloženým kon-

taktem ji odevzdat knihovníkům. Na konci

prázdnin proběhne slosování správně vylu-

štěných křížovek a tři výherci obdrží drobné

ceny. Naše naučná literatura, slovníky a

encyklopedie jsou luštitelům plně k dispozi-

ci.

Tuto soutěž připravujeme ve spolupráci s

hádankářsko-křížovkářským kroužkem

Hanáci Prostějov. 

Akci, která odstartovala na začátku letošních

prázdnin, berou zaměstnanci Městské kni-

hovny jako odměnu za práci, kterou dělají

pro své čtenáře. Pokud jste se službami kni-

hovny spokojeni a nevíte jak dát najevo svou

chválu, jednoduše nám pošlete pohled ze

svých cest. A sami také budete odměněni.

Pohlednice pak vystavíme a ty nejzajímavější

pak oceníme drobnými výhrami. Těšíme se

na Vás i Vaše pozdravy a přejeme krásné léto.

Z důvodu prázdninového omezeného provo-

zu knihovny se pravidelná „Poradna pro

spotřebitele“ neuskuteční v srpnu, ale až 2.

září 2010.

Poté opět každý první čtvrtek v měsíci,

vždy v době od 14.00 do 16.00 hod., Vám

pracovníci olomoucké pobočky Sdružení

obrany spotřebitelů zdarma poradí při řeše-

ní Vašeho konkrétního spotřebitelského pro-

blému – např. reklamace výrobků či služeb,

odstoupení od kupní smlouvy, informace o

právech spotřebitelů a kupujících.

Knihovnice Marie Benediktová,

ředitel knihovny Aleš Procházka a

předsedkyně SONS Alena Hejčová

zkoušejí novou navigaci pro nevi-

domé

Účastníci výletu, který zakončil letošní projekt Tvořivá knihovna
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Dne 1. 10. 2009 nabyla 
účinnosti obecně závazná 
vyhláška č. 4/2009 o trva-
lém označování psů. Podle 
této vyhlášky je chovatel 
povinen trvale označit psa 
– čipem implementovaným 
veterinářem a nebo tetová-
ním. 

Město Prostějov přispívá 
chovatelům na trvalé ozna-
čení psa částkou 200 Kč. Tato 
povinnost byla stanovena k 
30.červnu 2010. Pokud cho-
vatel nesplní povinnost, hro-
zí mu pokuta za přestupek 
podle  Zákona na ochranu 
zvířat  až do výše 50000 Kč. 
Přestupky chovatelů bude 
řešit správní orgán - komi-
se pro projednání přestup-
ků města Prostějova. Proto 
upozorňujeme, že strážníci 
v současné době provádí 
kontrolu psů, zda jsou trvale 
označeni. Současně i upozor-
ňují chovatele, aby svou po-
vinnost neprodleně splnili.

 -jn-

Trvalé označování psůTrvalé označování psůTrvalé označování psůTrvalé označování psůTrvalé označování psůTrvalé označování psů BRUSLAŘI,
na silnice 
nepatříte!
Skupina prevence Městské 

policie Prostějov radí:

Na kolečkových bruslích jezdíme na 
stezce pro cyklisty, nebo po chodníku. 
Samozřejmě dáváme pozor na kolem-
jdoucí chodce. Silnici na bruslích vyu-
žijeme pouze za podmínek, že zde není 
chodník ani stezka pro chodce nebo 
cyklisty a svojí jízdou neohrožujeme pro-
voz. Vhodné je zkontrolovat, zda si dítě 
obléká pestré oblečení, pokud ne, dopl-
níme ho reã exní nášivkou, přívěškem 
a podobně. 

Cyklisté:

Po chodníku může jet cyklista mlad-
ší 10 let. Naopak bez doprovodu starší 
osoby 15 let nemá na silnici co dělat!  
Na jízdním kole je povinná přilba do 
18ti let - chrání před úrazem hlavy!  
Např. úraz vyvíjejícího se mozku může 
zastavit vývoj dítěte na určitém stup-
ni a  následky mohou být větší než při 
stejném zranění u  dospělého. Jestliže 
dítě pojede s kamarády na projížďku, je 
zapotřebí zdůraznit jízdu za sebou, ne 
vedle sebe.

Volný čas:

V období prázdnin je spousta volného 
času. Není nejlepší řešení nechat své ra-
tolesti bez činnosti. Potulování po sídliš-
tích spěje k vyhledávání nových partiček. 
Bohužel, ty někdy naskýtají možnosti 
vyzkoušet drogu, nebo páchat různé ne-
kalé činnosti, jako je sprejování po zdech 
a další. Je velmi důležité s dětmi o těch-
to nástrahách mluvit. Dobrým řešením 
bývá využití příměstských táborů, kde 
taková rizika nehrozí.

Závěrem připomínka:

Při nálezu injekční stříkačky na ka-
tastru města volat linku 156 - městskou 
policii. To platí i v případě nálezu mrtvé-
ho zvířete. Pokud objevíme nebezpečný 
předmět např. munici, nahlásíme toto na 
linku 158 – Policie ČR. Natrefíme-li na 
obnaženého člověka – oznámíme toto na 
linku 156, nebo 158. Opuštěné budovy 
nezkoumáme a  nevyhledáváme osamo-
cená místa!  

Jana Adámková, skupina prevence 
 kriminality Městské policie 

  Prostějov

Dětské dopravní 
centrum otevřeno 
i o prázdninách

Dětské dopravní centrum (za místním 
nádražím) je i  v  průběhu prázdnin ote-
vřeno pro veřejnost. 

Hřiště nabízí nejlepší trénink pro Vaše 
malé ratolesti před vstupem do silniční-
ho provozu.

Provozní doba : 
Po – pá : 15:00 – 18:00 hod
Sobota: 14:00 – 18:00 hod
Neděle: zavřeno

„Návštěvníci mají možnost využít na-
šich jízdních kol, koloběžek, šlapacích 
kár, trampolín, pískoviště s  hračkami 
a dalších aktivit. V areálu je také otevřeno 
občerstvení U Krtečka, kde si děti a rodi-
če mohou zakoupit nanuky, nápoje, cuk-
rovinky a  především reã exní doplňky,“ 
přiblížil nabídku dopravního centra Jirka 
Novák, pedagog volného času Sportcen-
tra DDM. 

Děti za vstup do dopravního centra za-
platí 10 Kč, přičemž každá pátá návštěva 
je zdarma.   -jg-

Kontakt:
e-mail: jnovak.pv@seznam.cz

„A  opět jsme byli mezi nejlepšími. 
Je to tak. Ani nevíme, jak to děláme…“ 
chvástají se malinko studenti SOU ob-
chodního v  Prostějově. I  letos se zú-
častnili Dne Evropy na olomouckém 
Horním náměstí, který se konal 11. 5. 
2010. Počasí bylo dosti nevyzpytatelné, 
několikrát jsme zmokli, stánek nám 
málem odvál květnový „severák“, ale 
naše síly neutuchaly a  dělali jsme vše 
pro vítězství. 

Letos se náš manšaæ  obměnil, zapoji-
li se studenti tříd 3O, kteří představovali 
stát Kypr, a  studenti třídy 1POD, kteří 
se zhostili Malty. Jako každý rok museli 
na náměstí vyzdobit stánek patřičnými 
letáčky, recepty, plakáty, mapami, vlaj-
kami a jinými předměty charakteristic-
kými pro daný stát. 

Co mělo ale největší úspěch, byly 
dobroty, které nám pomohli připravit 
žáci prvního ročníku oboru kuchař – 
Iveta Chudobová a  Lucie Májová pod 
vedením paní mistrové Aleny Malíkové. 
Jejich bramborový tatarák byl napros-
tou jedničkou mezi všemi ochutnávka-

mi a my víme, že i díky tomu byly naše 
stánky tak vysoce hodnoceny.

Další disciplínou bylo veřejné vy-
stoupení na jevišti, které, víc než cokoli 
jiného, mělo být vtipné a zábavné. Ze-
jména Malťanům se jejich lehce sexy 
taneční vystoupení povedlo natolik, 
že publikum doslova vřelo smíchem 
a  potleskem rozhodně nešetřilo. Kypr 
se v konečném hodnocení umístil na 3. 
místě a Malta na 9. místě.

Z obou skupin se našlo pár nadšenců, 
kteří soutěžili především kvůli možnos-
ti pobytu             v některé z evropských 
zemí. Letos je na výběr Maďarsko, Srb-
sko, Bulharsko, Slovinsko, Rakousko 
nebo Německo. Zájemci se nejdříve zú-
častní víkendového pobytu v Olomou-
ci, kde se setkají s některými ze zahra-
ničních hostitelů a  pořadatelů pobytu. 
Zde budou probíhat nejrůznější sezna-
movací hry a  workshopy, aby všichni 
věděli, do čeho vlastně jdou. Držme na-
šim studentům palce, ať se v té jazykové 
a mezinárodní změti mládeže neztratí.
 -red-

SOU obchodní Prostějov 
boduje na Dni Evropy 2010

28. července 2010 25
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Ve čtvrtek 24. června pořádala Fakul-
ta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) 
Univerzity Tomáše Bati seminář na 
téma Přínos regionálního vzdělávacího 
centra pro � rmy, orgány městské samo-
správy a školy Prostějovska. Seminář se 
konal v  budově bývalé základní školy 
na Husově náměstí, ve které je již dva 
roky dislokováno pracoviště zlínské 
univerzity. 

“Název semináře možná působí troš-
ku samolibě, ale rozhodně se nejedná 
o čechrání vlastního peří. Jde nám nejen 
o představení vysoké školy veřejnosti, ale 
především o  navázání profesních vazeb 
mezi subjekty zabývajícími se logistikou, 
ať v primárním nebo sekundárním smys-
lu a vysokou školou v Prostějově. Logis-
tika není jen doprava jako fyzický tok 
zboží od dodavatele k odběrateli, ale jed-
ná se zejména o informační toky,” uvedla 
Mgr. Irena Wernerová, tisková mluvčí 
regionálního vzdělávacího centra, která 
seminář moderovala.

Dopolední část otevíral starosta Pros-
tějova ing. Jan Tesař, za fakultu doc. Vác-
lav Lošek, ředitel detašovaného pracoviš-
tě v   Prostějově. Semináře se zúčastnili 
i četní hosté z mateřské fakulty v Uher-
ském Hradišti. V publiku bylo i přes dva-
cet studentů fakulty. Celkem se zapsalo 
na prezenční listinu kolem 60 účastníků.

Seminář trval téměř 4 hodiny, v  jeho 
průběhu zaznělo 15 příspěvků vztahují-
cích se k předmětu jednání, např. význam 
fakulty jako regionálního vzdělávacího 
centra pro podnikatelskou sféru. Vý-
znam spolupráce fakulty a podnikatelů je 

umocněn faktem, že Prostějov získal už 
podruhé titul Město pro byznys - nabízí 
nejlepší podmínky pro podnikání v kraji.

Naléhavost i  nutnost prohloubení té-
matu potvrdil i  ředitel Gymnázia Jiřího 
Wolkera Mgr. Michal Šmucr v příspěvku 
s  názvem Vzájemné vazby mezi sekun-
dárním a terciárním vzděláváním. O vý-
znamu našeho regionu z hlediska logisti-
ky a dobré dopravní dostupnosti hovořil 
ing. Martin Plachý, předseda předsta-
venstva Okresní hospodářské komory 
v  Prostějově. Za Úřad práce promluvil 
dr. Adolf Tomandl v  příspěvku mapují-
cím situaci na trhu práce.

“ I z důvodu skloubení teorie a praxe 
a  jisté návaznosti v  oblasti nezaměstna-
nosti je dobře, že v našem regionu působí 
vysoká škola. Jde samozřejmě i o posílení 
prestiže samotného Prostějova, ale také 

možnost pro absolventy středních škol, 
kteří mohou studovat technické obory 
v  místě. Z  aktuální statistiky provedené 
mezi studenty fakulty je zcela zřejmé, 
že víc jak 60% studentů pochází z  regi-
onu nebo zde mají stálé bydliště. Ovšem 
máme i studenty hovořící slovensky,” řekl 
ředitel regionálního vzdělávacího centra 
doc. Lošek.

Význam vzdělanosti pro rozvoj podni-
katelské sféry je neoddiskutovatelný, což 
se odrazilo i  v  příspěvcích proděkanek 
FLKŘ Mgr. Evy Hoke a  Mgr. Romany 
Bartoškové. O provázanosti školy s pod-
nikáním, ale také o zkušenostech z praxe 
hovořila Monika Mrvová, prokuristka 
dopravní a logistické společnosti FEICO. 
Inspirující, i  když plné faktogra  ̄ckých 
dat, byly  referáty Ing. Kamila Janečka, 
vedoucího oddělení rozvoje a  investič-

ních záměrů města, Mgr. Jana Nagyho, 
ředitele Městské policie Prostějov, plu-
kovníka Jozefa Nováka za Integrovaný 
záchranný systém. Osvěžujícím dojmem 
působil příspěvek Dr. Dagmar Roháčko-
vé, ředitelky Státního okresního archívu, 
když hovořila o začátcích T. Bati a para-
lelou podnikání v  Prostějově –  ̄rmou 
Rolný. 

 “Povinná” část programu byla ukon-
čena poděkováním studentky fakulty 
a  členky akademického senátu Kristýny 
Zbořilové městu za to, že podporuje vy-
soké školství v Prostějově. 

Další cesta vysoké školy je v rukou, a dou-
fejme že otevřených myslích představitelů 
Univerzity Tomáše Bati i města samotného.  

Quo vadis, vysoká školo v Prostějově?   
 -red-

Převzato z Prostějovského Večerníku

Regionální vzdělávací centrum pořádalo první seminář

Stále více lidí má dnes doma počítač 
a  přístup k  internetu a  jeho službám 
a stále více z nich chce komunikovat se 
svými dodavateli moderně a efektivně. 
Nechodit například s  každou složen-
kou na poštu nebo vyřizovat své zále-
žitosti s vodou na zákaznickém centru 
ve městě. Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO), 
která je členem skupiny Veolia Voda, 
jim jde s  nabídkou nových elektronic-
kých zákaznických služeb vstříc. 

Patří mezi ně například osobní zákaz-
nický účet, dostupný na webových strán-
kách MOVO na adrese www.smv.cz. Ten 
zákazníkům umožní nejen nepřetržitý 
přístup k  informacím, ale zejména pak 
kontrolu jejich výdajů. Kdo má infor-
mace, lépe si dokáže svou spotřebu vody, 

ale i  vynaložené náklady na 
její zajištění řídit, rozhodovat 

se jak uspořit apod.  Osobní účet je na-
prosto zabezpečený před zneužitím, pří-
stupný jen pro osoby, které jeho majitel 
určí.  Zákazníci tak mají přehled nejen 
o  své spotřebě vody, ale o  všech svých 
fakturách, odečtech vodoměru ve svém 
odběrném místě, stejně jako o možnos-
ti nahlásit změnu smluvních údajů, výši 
placených záloh, nebo možnosti doručit 
samoodečet vodoměru atd. 

Další novinkou jsou elektronické fak-
turypro zákazníky. Faktura je zasílána 
na uvedenou elektronickou adresu jako 
příloha e-mailové zprávy ve formátu 
PDF. Doporučuje se hradit tyto faktury 
buď přímým inkasem z  účtu zákazníka  
nebo jednotlivým příkazem k  úhradě. 
O aktivaci této služby je možné požádat 
na zákaznické lince 800  100 063 nebo 
e-mailem na zc@smv.cz stejně jako 
osobně přímo v  zákaznických centrech 

MOVO v Olomouci, Prostějově, Uničo-
vě, Valšských Kloboukách a Zlíně.   

MOVO zavedla také nový způsob 
platby za vodu, a  to přes terminály 
SAZKY, které jsou u  čerpacích stanic, 
v  nákupních centrech, prodejnách ta-
báku apod.  Tam stačí pouze předložit 
čárový kód, umístěný v  příloze faktury 
a  částku v  hotovosti zaplatit.  Výhodou 
této služby je pouze 15korunový popla-
tek, který nezávisí na výši úhrady.  

O haváriích na mobilu
Zákaznická linka společnosti 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. funguje 24 hodin denně 7 
dní v týdnu a její operátoři po-
skytují veškeré informace, které 
se týkají dodávek vody a odvá-
dění a čištění odpadní vody.  Po 
telefonu je možno se také zare-

gistrovat k  zasílání informací prostřed-
nictvím SMS zpráv. 

MOVO zdarma rozesílá důležité in-
formace například o  dodávkách vody, 
haváriích, odstávkách vody včetně 
předpokládaného termínu ukončení ods-
távky a další. K této nové službě se již na 
Moravě přihlásilo více než 2800 zákazníků 
a  bylo jim od roku 2006 rozesláno na 60 
tisíc zpráv.  Kromě upozorňování na ods-
távky a havárie lze tímto způsobem získat 
také informace o  cenách, změnách pro-

vozní doby zákaznick-
ého centra a  jiné.  Reg-
istraci je možné provést 
na www.voda-info.cz , na 
tel. 800 100 063 nebo za-
slat SMS ve tvaru VEO-
LIA na číslo 720 001 112.

Nové služby vodáren usnadňují život
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Klienti denního stacionáře, jehož pro-
vozovatelem jsou Sociální služby Prostě-
jov, p.o., se letos již podruhé zúčastnili fes-
tivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM 
FESTIVAL. Tento festival uvádí  ̄lmy, ve 
kterých hrají výhradně lidé s mentálním 
a  kombinovaným postižením. Letošní, 
v pořadí čtvrtý ročník se konal ve dnech 
3. - 5.6.2010 v Praze. Tváří festivalu byla 
herečka Taťána Wilhelmová, kromě ní 
v porotě zasedla řada známých osobností, 
režisér Jan Hřebejk, herečka Eva Holubo-
vá, textař Michal Horáček, producent Petr 
Vachler, předseda Národní rady osob se 
zdravotním postižením v ČR Václav Krá-
sa a další. Letošního ročníku se zúčastni-
lo 14  ̄lmů z celé republiky i ze zahraničí 
a navštívilo ho přes 1000 diváků. 

Klienti denního stacionáře zde prezen-
tovali svůj  ̄lm „DNES SE VDÁVÁM“, 
s podtitulem „� lmové splnění ne� lmových 
přání“. Natáčení  ̄lmu probíhalo v průbě-
hu měsíce dubna v  prostorách denního 
stacionáře a Smetanových sadů v Prostějově. 

„V  loňském roce jsme se 
 ̄lmového festivalu zúčastnili 

poprvé a domů jsme si přivezli 
hlavní cenu za kameru. Chtě-
li jsme si tu atmosféru prožít 
znovu a na dotazy klientů, jest-
li budeme opět natáčet, jsme 
zareagovali a  oslovili studenty 
olomoucké univerzity. Spolu-
práci nám nabídli Marek Par-

tyš a Tomáš Jurníček. Následovalo vymýš-
lení scénáře, zajištění kostýmů a rekvizit 
a samotné natáčení filmu, které probí-
halo v přátelské atmosféře. K tomu ne-
malou měrou přispěli i rodiče klientů, 
kteří nás při zrodu filmu podporova-
li“, uvedla vedoucí denního stacionáře 
Iveta Kolářová 

Klienti denního stacionáře se do 
Prahy přijeli podívat na promítání sou-
těžních snímků, které probíhalo ve čtvrtek 
a v pátek v divadle Palace a zúčastnili se 
také závěrečného slavnostního gala-ve-
čera spojeného s vyhlašováním výsledků 
a předáváním cen. Velkým úspěchem bylo 
ocenění za nejlepší vedlejší ženskou roli, 
které obdržela klientka denního stacioná-
ře Michaela Fialová. Za velkého potlesku 
při přebírání ceny pronesla: „Jsem šťastná, 
na natáčení se mi líbilo úplně všechno. 
Měla jsem sice trochu trému, ale už teď se 
těším, až zase něco natočíme. Přála bych 
vám, abyste příští rok prožívali všichni to, 
co já dnes“. Mgr. Jana Nenálová

V  úterý 1. června 2010 se v  Prostějově 
uskutečnil odborný seminář pod názvem 
„Péče o  kulturní památky a  městskou pa-
mátkovou zónu v  Prostějově.“ Pro pracov-
níky památkové péče a  stavebních úřadů 
Olomouckého kraje ho připravilo oddělení 
památkové péče odboru správy majetku 
města Městského úřadu Prostějov ve spolu-
práci s odborem kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Olomouckého kraje a zá-
štitu nad ním převzal starosta města Pros-
tějova Ing. Jan Tesař a  náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák.

Účastníky v krásné obřadní síni prostějov-
ské Nové radnice v úvodu přivítali starosta 
města Ing. Jan Tesař, náměstek hejtmana 
Mgr. Radovan Rašťák a  vedoucí oddělení 
památkové péče krajského odboru kultury 
a památkové péče JUDr. Miluše Sedláčková.

Poté byli účastnící semináře seznámeni 
s organizací a programem celého dne a po-

slechli si krátkou přednášku o historii 
města Prostějova a  jeho kulturním 
dědictví. Po přednášce absolvovali 
postupně prohlídku Nové radnice 
a prostějovského zámku s výkladem 
jejich historie i stavebně-technických 
zajímavostí a  seznámili se s  průbě-
hem obnovy těchto objektů. Po obou 
prohlídkách se na komentované 
procházce městskou památkovou 
zónou dozvěděli zajímavosti o  do-
mech v historickém jádru Prostějova 
a za odborného výkladu architekta Zdeňka 
Berana si prohlédli interiéry Národního 
domu, jediné prostějovské národní kulturní 
památky, která ke stému výročí svého ote-
vření nedávno prošla rozsáhlou obnovou. 
Po obědě v  kavárně Národního domu ab-
solvovali přednášku ředitele prostějovského 
muzea Miroslava Chytila na téma „Moderní 
prostějovská architektura“, zabývající se feno-

ménem prostějovské meziválečné architek-
tury, tedy obdobím, kdy rychle se rozvíjející 
Prostějov patřil mezi nejvýznamnější města 
celé Moravy.

Na závěr semináře účastníci navštívili ve-
řejnosti běžně nepřístupný areál kláštera Mi-
losrdných bratří s barokní perlou Prostějova 
– kostelem sv. Jana Nepomuckého.

Odborného semináře se zúčastnilo na sedm 
desítek účastníků z měst celého Olomouckého 

kraje a také z Krajského úřadu a Národ-
ního památkového ústavu v Olomouci. 
Dle ohlasů a reakcí na tento seminář byli 
jeho účastníci příjemně překvapeni krá-
sou města i významnými městskými do-
minantami a ocenili péči o památkovou 
zónu v Prostějově.

Za mimořádnou vstřícnost a  po-
moc při organizačním zajištění by 
organizátoři akce – prostějovské oddě-
lení památkové péče Městského úřa-
du a odbor kultury a památkové péče 

Krajského úřadu – touto cestou chtěli ještě 
jednou poděkovat zejména starostovi města 
Prostějova Ing. Janu Tesařovi, vedení Měst-
ského úřadu Prostějov a  ředitelce Městské-
ho divadla v Prostějově Mgr. Aleně Spurné.
 Mgr. Daniel Zádrapa

vedoucí oddělení památkové péče
odboru správy majetku města Městského 

úřadu Prostějov
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Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Prostějov
projekt Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb 

číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00080

EVROPSKÉ PENÍZE NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ 
pracovníků v sociálních službách

Oblast sociálních služeb v posledních le-
tech prožívá hluboké změny, jejichž cílem 
je zvyšování kvality a  modernizace služeb 
v  souladu s  potřebami i  požadavky jejich 
uživatelů. Kvalita a efektivita každé služby je 
přímo závislá na výši odborného vzdělání 
pracovníků činných v této oblasti, jejich od-
borné i  praktické erudici, na jejich  dalším 
profesním růstu. 

Občanské sdružení LIPKA Prostějov k za-
jištění dalšího vzdělávání svých pracovníků 
využilo jedné z  vyhlášených projektových 
výzev Evropského sociálního fondu, Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost. Nezisková organizace LIPKA připra-
vila úspěšný projekt s názvem Celoživotním 
vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních 
služeb, který byl  ̄nančně podpořen v rámci 
výzvy č. 45 globálního grantu.

Dvouletý projekt reaguje na požadav-
ky poslední novelizace zákona o  sociálních 
službách v  oblasti zvyšování všeobecných 
i speci  ̄ckých odborných znalostí pracovníků 
působících v  oblasti sociálních služeb pro-
střednictvím  cíleného celoživotního vzdělá-
vání.  Jeho cílem je vytvoření podmínek pro 
kvalitní profesní vzdělávání pracovníků.

Vlastní realizace projektu byla zahájena 3 
května. První vzdělávací aktivitou projektu 
byl kvali  ̄kační kurz pro pracovníky v soci-
álních službách, ve kterém získalo potřebnou 
kvali  ̄kaci k výkonu  tohoto náročného po-
volání celkem 24 účastníků.  Další aktivitou 
byl červnový metodický výjezd 20 pracovní-

ků do zařízení sociálních služeb v Moravsko-
slezském kraji.  

V  současném období probíhá průzkum 
vzdělávacích potřeb pracovníků činných 
v  sociálních službách v  našem městě. Na 
základě jeho výsledků bude připraveno cel-
kem 10 krátkodobých akreditovaných kurzů,  
které nebudou určeny pouze pro pracovníky 
LIPKY, ale bezplatná účast bude nabídnuta  
i  dalším poskytovatelům sociálních služeb 
v našem městě. Tři kurzy proběhnou ve IV. 
čtvrtletí tohoto roku, další v roce 2011.  Ne-
dílnou součástí projektu bude i odborná kon-
ference poskytovatelů, soubor příkladů dobré 
praxe a  písemná metodika celoživotního  
vzdělávání v sociálních službách. 

Díky prostředkům z  ESF a  zkušenostem 
autorek projektu mají pracovníci LIPKY na 
příští dva roky kvalitní a profesionální vzdě-
lávání zajištěno. Ale projekt přinese svůj díl 
užitku i ostatním poskytovatelům sociálních 
služeb, kterým LIPKA nabízí volné kapacity 
v   připravovaných vzdělávacích aktivitách 
projektu. Prostřednictvím zajištění profesní 
přípravy tak projekt prakticky přispěje ke 
zvýšení kvality pracovních postupů, přístupů 
k uživatelům i efektivity sociální práce.

Podrobnosti k realizaci projektu na  
www.oslipka.cz .

Projekt  je � nancován z prostředků 
Evropského sociálního fondu,

 prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost  
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Prázdninové setkání 
V  minulém čísle Radničních listů jsme přinesli 

článek prostějovské rodačky Maud Beerové o  její 
tetě Alici. V závěru června se s  touto drobnou, ale 
vitální osmdesátnicí setkala skupina českých včetně 
prostějovských výletníků v izraelském Tel-Avivu, kde 
paní Maud nyní žije. „Absolvovala s  námi v  celou 
prohlídku staré Jaò y a ještě nám u toho stihla popo-
vídat o svých vzpomínkách na život v Českosloven-
sku i v Prostějově před a v průběhu II. světové války, 
i o svém odchodu do Izraele. Bylo to velmi poutavé 
a milé povídání,“ uvedla jedna z účastnic setkání. Prá-
vě ze setkání v Tel-Avivu jsme obdrželi tuto fotogra  ̄i.

Zašlete nám do redakce Radničních listů také 
svou prázdninovou fotogra� i ze zajímavého místa 
či ze setkání se zajímavým člověkem. Vaše fotogra� e s krátkými popiskami zveřejníme 
v zářijových Radničních listech. Uzávěrka příspěvků, které zasílejte elektronicky na adresu 
jana.gaborova@prostejov.eu  nebo janagab@seznam.cz , je 15.září 2010. 

Odborná výuka v  oděvnictví nově, 
atraktivně a moderně je název projektu, 
který naplňují a  realizují odborní uči-
telé ze Stření průmyslové školy oděvní 
v Prostějově na Vápenici. Na konci le-
tošního školního roku odjeli tři z nich 
do dánského města Køge, aby se zde 
na univerzitě Business College vzdělá-
vali v  nových metodách výuky a  blíže 
poznali fungování dánského středního 
školství. „Na nějaký čas jsme se ocitli 
zase v roli žáků, abychom si na vlastní 
kůži vyzkoušeli, jak metody postavené 
na využití hry i  hudby vnímají žáci,“ 
popisovala Ivana Vaňková, zástupky-
ně ředitele Střední průmyslové školy 
oděvní v  Prostějově. Týdenní seminář 
s  názvem „Učící se učitel“ byl veden 
dánskými pedagogy a psychology. 

Pedagogy  z Prostějova rovněž upoutal 
systém „otevřené školy“, která se neuza-
vírá s  ukončením školního vyučování, 

ale nabízí v  odpoledních a  večerních 
hodinách zajímavé aktivity třeba pro se-
niory a  nezaměstnané. Rovněž způsob 
výuky na dánských školách je volnější 
než na školách českých. Hodiny na Busi-
ness College nejsou například určovány 
školním zvoněním, ale záleží na dohodě 
mezi učiteli a žáky, jak si vymezí časový 
prostor. 

Své nové zkušenosti a poznatky přede-
vším v oblasti metod výuky by prostějo-
vští pedagogové rádi zavedli od září do 
výuky. Na to, jak se jim to bude dařit, se 
přijedou podívat dánští kolegové v měsí-
ci říjnu. 

Projekt odborná výuka v  oděvnictví 
nově, atraktivně  a  moderně, v  jehož 
rámci absolvovali pedagogové z  Pros-
tějova krátkodobou stáž na dánské uni-
verzitě, je spolu  ̄nancován Evropským 
sociálním fondem a  státním rozpočtem 
ČR. -red-

Učitelé z oděvní školy 
zamířili do Dánska

Dne 15. června uspořádali žáci 4.B Re-
álného gymnázia a základní školy města 
Prostějova pro své spolužáky na školním 
dvoře zábavné dopoledne. Díky  ̄nanční 
podpoře projektu ESF Evropské unie se 

děti během celého školního roku sezna-
movaly s  místopisem, kulturou, zvyky 
a tradicemi naší rodné Hané.

Čtvrťáci si na závěrečný den projektu 
připravili divadelní představení o plum-
lovské travičce, pověsti a  zajímavosti 
z našeho regionu. Další atrakcí byla vý-
stava výrobků a obrázků, na kterých žáci 
4.B celý rok pilně pracovali. Třešničkou 
na pomyslném dortu se bezesporu stala 
ochutnávka a zdobení medových perníč-
ků, božích milostí a hanáckých vdolečků 
z kuchyní paní učitelky Kopecké a Vyhlí-
dalové.

Děti ze 4.B přichystaly spolužákům 
i  voňavou svačinku v  podobě máslem 
namazaného chleba s tvarůžkem, do kte-
rého se s chutí zakousli nejen jejich spo-
lužáci z prvního stupně, ale i pan ředitel. 
 Iva Vyhlídalová

 RG a ZŠ města Prostějova

Závěrečný den projektu
„Region“ na reálce

Letošní prázdniny začaly obdobím sucha a extrémně vysokých teplot. Český 
hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na nebezpečí velmi vysokých teplot 
a  nebezpečí požárů, jelikož v  tomto období je kombinace sucha, tropických 
teplot ideálním prostředím pro vznik požárů lesních či travních porostů, sto-
hů slámy, seníků, polních stébelnatých kultur, ale také rodinných domků, chat 
či chalup. 

Co bychom tedy měli v tomto období dělat a čeho se vyvarovat, aby nedocházelo ke 
zbytečným požárům?

Především je nutné se vyvarovat:
§ rozdělávání ohňů v lese a volné přírodě;

§ spalování hořlavých látek ve venkovním prostředí; 
§ kouření a odhazování nedopalků cigaret na polích a v lesích;

§ odhazování hořících či jiných doutnajících předmětů na polích a lesích;
§ nechávat zapalovače za sklem svého automobilu;
§ parkovat s vozidlem ve vysokém travním porostu;
§ používání zábavní pyrotechniky či jiných obdobných hořlavých předmětů. 

Naopak bychom měli:

§ dodržovat obecný zákaz plošného vypalování porostů;
§ dodržovat obecnou povinnost mít dohled nad svými dětmi a jejich aktivitami 

a měli bychom je poučit o obecných zásadách požární bezpečnosti;
§ dodržovat zásady požární bezpečnosti při 

manipulaci s hořlavými kapalinami.

SportKaleidoskop 
informací Volný čas
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Úředníci upevňovali a rozšiřovali znalosti z první pomoci

Studenti reálky na přírodovědném jarmarku
Ve čtvrtek 17. 6. 2010 proběhl v prostorách nové budovy Přírodovědecké fakulty 

UP v Olomouci tradiční přírodovědný jarmark. V rámci spolupráce prostějovské-
ho reálného gymnázia s Přírodovědeckou fakultou v Olomouci prezentovali stu-
denti z 2.V a 5.N fyziku a chemii. Pohledy všech návštěvníků jarmarku přitáhla věž 
z papírových ruliček, kterou studenti sestavovali více než měsíc. Její obdivovatelé 
si přímo na místě mohli také postavit jednoduché těleso. Z chemických pokusů 
zaujaly ty, které si děti mohly samy vyzkoušet – zkoumaly změnu zbarvení výluhu 
z červeného zelí v závislosti na kyselosti a zásaditosti roztoků. K pokusu byly pou-
žity pouze dostupné chemikálie. Také „zubní pasta pro slony“ měla veliký úspěch. 
Přírodovědného jarmarku se naše škola zúčastnila již podruhé a jistě ne naposledy.

 Pavla Koštanská, RG a ZŠ města Prostějova

Pod heslem „Opakování matka moud-
rosti“ zasedly v červnu dvě skupiny zaměst-
nanců prostějovského Městského úřadu 
do lavic Střední zdravotnické školy, aby 
absolvovaly školení pro zaměstnance k této 
problematice. Školitelka, jinak vyučující 
odborných předmětů, Martina Papšová, 
proškolila „studenty“ v  nejzákladnějších 
technikách první pomoci a  seznámila je 
se všemi život ohrožujícími stavy, které 
mohou člověka potkat, jako například bez-
vědomí, dušení, šok, zlomeniny, krvácení 
z ran atd. Jako � guranty využila své žáky, 
kteří byli namaskováni, jako obvykle velmi 
realisticky, takže na tvářích frekventantů se 
v některých případech objevilo skoro zdě-
šení. Samozřejmostí školení byla i  prak-
tická možnost vyzkoušet si resuscitační, 
oživovací, techniky na modelech dospělé-
ho člověka, ale i dítěte, neboť mezi oběma 
druhy resuscitací jsou značné rozdíly.

    Jak uvedla ředitelka školy Ivana He-
merková, zasednou do lavic další dvě 
skupiny na podzim letošního roku, cel-
kem by se mělo jednat o 60 zaměstnanců 

radnice. Podotkla také, že celé školení je 
realizováno za  ̄nanční podpory měs-
ta Prostějova. Školení podobného typu 
proběhlo už v  minulém školním roce, 

ale protože i  v  této oblasti dochází ke 
změnám, stane se dle slov ředitelky pra-
videlnou, možná i každoroční záležitostí. 
Záležet bude ale také na zájmu ze stra-
ny radnice, dle slov samotných zaměst-
nanců úřadu je tento zájem téměř jistý. 
Je třeba dodat, že takováto školení jsou 
v mnoha provozech povinná. Po ukonče-
ní celého bloku školení obdrží frekven-
tanti také certi  ̄kát, který bude doklado-
vat jejich proškolení.

   Z  blízkého zdroje víme, že školení 
má svůj význam, neboť v  loňském škol-
ním roce, těsně po jednom z kurzů, došlo 
na radnici k mimořádné události a právě 
díky resuscitačním technikám dvě čers-
tvě proškolené úřednice zachránily život 
jednomu spoluobčanovi. Samozřejmě si 
přejme, aby raději vždy vše zůstávalo jen 
v teoretické rovině a nebylo třeba oživo-
vacích technik použít v praxi. -mm-

Tento týden se v  konferenčním sále 
stravovacího provozu prostějovské ne-
mocnice uskutečnilo slavnostní ocenění 
dárců krve. Těch bylo celkem pětačtyři-
cet a poděkovat jim přišli, kromě vedení 
Nemocnice Prostějov, která je členem 
skupiny AGEL, také zástupci Českého 
červeného kříže. Během slavnostní udá-
losti se rozdalo 23 stříbrných a 22 zlatých 
medailí profesora Jana Jánského.   

 Zlatou medailí profesora Jana Jánské-
ho za 40 bezpříspěvkových odběrů krve 
získalo hned 21 mužů a  jedna žena. Stříbr-
nou medailí, kterou získávají dárci po 20 
bezplatných odběrech, pak bylo oceněno 
17 mužů a  šest žen. Dárcům poděkovalo 
i  vedení prostějovské nemocnice. „Kromě 
vlastních darů jsme chtěli především dárcům 
krve poděkovat. Velmi si vážíme a oceňujeme 
jejich humánní přístup, který ve svém dů-
sledku pomáhá navracet našim pacientům 

zdraví nebo i  zachránit život. I pro nás bylo 
osobní setkání s  těmito lidmi obohacením.“ 
řekl ředitel prostějovské nemocnice Ing. 
Tomáš Uvízl. Ocenění lidé tak dostali kromě 
medailí také balíčky s vitamíny a potravino-
vými doplňky. Dárci, kteří mají na kontě již 
40 bezpříspěvkových odběrů, navíc od ne-
mocnice získali láhev červeného vína. 

Dárcem se může stát každý člověk od 18 
do 60 let, s váhou nad 52 kilogramů, který 
v minulosti neprodělal žádný typ infekčního 
zánětu a není sledován v současné době pro 
žádné onemocnění. Zda je dárce způsobilý 
k odběru posoudí individuálně lékař přímo 
na odběrovém středisku prostějovské ne-
mocnice. Den před odběrem by měl dárce 
hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol 
a ráno může lehce posnídat.

Bc. Hana Szotkowská, mluvčí holdingu 
 Agel, tel. 725 310 241, 

 hana.szotkowska@agel.cz

NEMOCNICE PROSTĚJOV SPOLEČNĚ 
S ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM 

OCENILA BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCE

Nemocnice Prostějov, která je čle-
nem skupiny AGEL, dnes otevřela 
zmodernizované prostory onkologic-
kého oddělení. Díky rekonstrukci za 
bezmála šest milionů korun se pacienti 
dočkají vyššího komfortu a  zkvalitně-
ní zdravotní péče. Původně se onko-
logické oddělení nacházelo v  5. patře 
budovy Polikliniky, po rekonstrukci se 
oddělení přestěhovalo do zcela nových 
prostor pavilonu následné péče.

 Nově zrekonstruované onkologické 
oddělení nabízí pacientům tři nové, kli-
matizované ambulance, včetně odběrové 
místnosti a prostorný moderní sál pro po-
dávání cytostatik, který bude vybaven te-
levizemi. „K rekonstrukci jsme se rozhodli 
zejména proto, abychom zvýšili komfort 
pro pacienty a také, abychom zlepšili pra-
covní podmínky a zázemí pro zaměstnan-
ce,“ říká ředitel Nemocnice Prostějov 
Ing. Tomáš Uvízl s tím, že rekonstrukce 

t r v a l a 
celkem 

tři měsíce. „Kvalita zdravotní péče je na 
oddělení onkologie velmi vysoká, ale sou-
časné prostory v  budově polikliniky již 
nebyly vyhovující. Chtěli jsme našim pa-
cientům nabídnout nejen vysokou úroveň 
medicíny, ale také   moderní a  příjemné 
prostředí,“ dodává ředitel Uvízl.    

 Prostějovská nemocnice trvale inves-
tuje do modernizace svého vybavení. Jen 
za minulý rok nemocnice proinvestovala 
téměř čtyřicet milionů korun, přičemž 
největší investiční akcí bylo vybudování 
nového pracoviště počítačové tomogra-
 ̄e.  „Bez vysoce kvali� kovaných zdra-

votníků a kvalitního přístrojového a tech-
nického vybavení se moderní medicína 
dělat nedá. Kromě těchto předpokladů se 
ale stále více dbá na příjemné, komfortní 
a intimitu pacienta podporující prostředí. 
Proto neustále modernizujeme jednotlivá 
oddělení, abychom těmto trendům vyho-
věli,“ uzavírá Ing. Uvízl.

 Bc. Hana Szotkowská, 
 mluvčí holdingu Agel, tel. 725 310 241, 
 hana.szotkowska@agel.cz

PROSTĚJOVSKÁ NEMOCNICE ZMODERNIZOVALA 
ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas
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Předpremiéru horkých a  jasných dní 
se užila skupinka účastníků relaxačního 
tábora u moře ve Španělsku, který seko-
nal v  druhé polovině června. Útočiště 
pro vodní radovánkya chytání bronzu 
nám poskytlo letovisko Oropesa del 
Mar na Azaharském pobřeží. Islámský 
původ tohoto názvu nesev naší mateř-
štině krásné přízvisko, které zní Pobřeží 
pomerančového květu. Těch je v těchto 
končinách opravdu nespočet. Ti, kteří 
se Sportcentrem – DDM v červnu odje-
li, vychytali svůj pobyts množstvím kra-
tochvil, kterými Španělé uctívali svátky 
sv. Jana. Zažili tak originální španělské 
tance s  kastanětami, pálení karikatury 
„cremà“, která symbolizuje dané místo, ve kterém je vytvořena, se všemi jeho ne-

švary špatnostmi. Spálení má pak sym-
bolický dopad v podobě zahnání těchto 
neduhů. Vyvrcholením svátků je pálení 
hranic na plážích v  předvečer svatoján-
ské noci s další španělskou tradicí, kterou 
jsou „correfocs“ – ohňové deštníky štěstí, 
které nosí čertíci pobíhající po promená-
dě u pláže Morro de Gos. Kdo se scho-
vá pod tento deštník, bude obdařen pro 
další rok štěstím. Aby nevypadalo, že 
účastníci tábora jenom slavili, jenutné 

zmínit i dva výlety, kterých se účastnili. 
Tím prvním bylo oceánogra  ̄cké zoo ve 
Valencii, které množstvím živých expo-
nátů plujících nad podzemními tunely 
se řadí mezi největší v  Evropě. Třešnič-
kou na dortu pak bylo vystoupení nej-
bližších mořských přátel člověka v  del-
 ̄náriu. Delfíni opravdu ukázali, že jsou 

toroztomilá stvoření, která se dokážou 
naučit z  tělocvičných úkonů mnohem 
více než leckterý současný žáček základ-
ní školy. Vydováděním adrenalinového 
charakteru byla pak návštěva akvaparku 
Aquaramy v  Benicassimu, kde byla vr-
cholným zážitkem atrakce zvaná „Space 
shot“. Tuto konstrukci zde postavili sou-
druzi z NASA a všichni si mohli zdarma vyzkoušet, jestli někde neudělali chybu. 

Zaplaťbůh neudělali, a  tak se účastníci 
mohli nechat vystřelit do výšky 23 pa-
trové budovy (60m věž je vysoká jak naše 
prostějovskáradnice), aby se v  zápětí 
propadli o 30 m volným pádem níž. Jistě 
to bylo pro silné nátury. Lze však bez sk-
rupulí říct, že letošní pobyt v Oropese si 
užili jak ti se silnou náturou, tak i ti s tou 
slabší. Teď už se jen můžeme těšit na 
další přímořský pobyt na konci prázdnin 
v italském Caorle.

Sportcentrum – DDM uspořádalo další relaxační tábor u moře!

SportKaleidoskop 
informací

Sportcentrum – DDM uspořádalo další relaxační tábor u moře! 

Předpremiéru horkých a jasných dní se užila skupinka 
účastníků relaxačního tábora u moře ve Španělsku, který se 
konal v druhé polovině června. Útočiště pro vodní radovánky 
a chytání bronzu nám poskytlo letovisko Oropesa del Mar na 
Azaharském pobřeží. Islámský původ tohoto názvu nese 
v naší mateřštině krásné přízvisko, které zní Pobřeží 
pomerančového květu. Těch je v těchto končinách opravdu 
nespočet.  

Ti, kteří se Sportcentrem – DDM v červnu odjeli, vychytali svůj pobyt 
s množstvím kratochvil, kterými Španělé uctívali svátky sv. Jana. 
Zažili tak originální španělské tance s kastanětami, pálení karikatury 
„cremà“, která symbolizuje dané místo, ve kterém je vytvořena, se 
všemi jeho nešvary špatnostmi. Spálení má pak symbolický dopad 
v podobě zahnání těchto neduhů. Vyvrcholením svátků je pálení 
hranic na plážích v předvečer svatojánské noci s další španělskou 
tradicí, kterou jsou „correfocs“ – ohňové deštníky štěstí, které nosí 
čertíci pobíhající po promenádě u pláže Morro de Gos. Kdo se schová 
pod tento deštník, bude obdařen pro další rok štěstím. 

Aby nevypadalo, že účastníci tábora jenom slavili, je 
nutné zmínit i dva výlety, kterých se účastnili. Tím 
prvním bylo oceánografické zoo ve Valencii, které 
množstvím živých exponátů plujících nad podzemními 
tunely se řadí mezi největší v Evropě. Třešničkou na 
dortu pak bylo vystoupení nejbližších mořských přátel 
člověka v delfináriu. Delfíni opravdu ukázali, že jsou to 
roztomilá stvoření,která se dokážou naučit 
z tělocvičných úkonů mnohem více než leckterý 
současný žáček základní školy.  

Vydováděním adrenalinového charakteru byla pak návštěva 
akvaparku Aquaramy v Benicassimu, kde byla vrcholným zážitkem 
atrakce zvaná „Space shot“. Tuto konstrukci zde postavili soudruzi 
z NASA a všichni si mohli zdarma vyzkoušet, jestli někde neudělali 
chybu. Zaplaťbůh neudělali, a tak se účastníci mohli nechat vystřelit 
do výšky 23patrové budovy (60m věž je vysoká jak naše prostějovská 
radnice), aby se v zápětí propadli o 30 m volným pádem níž. Jistě to 
bylo pro silné nátury. Lze však bez skrupulí říct, že letošní pobyt 
v Oropese si užili jak ti se silnou náturou, tak i ti s tou slabší. Teď už 
se jen můžeme těšit na další přímořský pobyt na konci prázdnin 
v italském Caorle.  

Sportcentrum – DDM uspořádalo další relaxační tábor u moře! 

Předpremiéru horkých a jasných dní se užila skupinka 
účastníků relaxačního tábora u moře ve Španělsku, který se 
konal v druhé polovině června. Útočiště pro vodní radovánky 
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pomerančového květu. Těch je v těchto končinách opravdu 
nespočet.  

Ti, kteří se Sportcentrem – DDM v červnu odjeli, vychytali svůj pobyt 
s množstvím kratochvil, kterými Španělé uctívali svátky sv. Jana. 
Zažili tak originální španělské tance s kastanětami, pálení karikatury 
„cremà“, která symbolizuje dané místo, ve kterém je vytvořena, se 
všemi jeho nešvary špatnostmi. Spálení má pak symbolický dopad 
v podobě zahnání těchto neduhů. Vyvrcholením svátků je pálení 
hranic na plážích v předvečer svatojánské noci s další španělskou 
tradicí, kterou jsou „correfocs“ – ohňové deštníky štěstí, které nosí 
čertíci pobíhající po promenádě u pláže Morro de Gos. Kdo se schová 
pod tento deštník, bude obdařen pro další rok štěstím. 

Aby nevypadalo, že účastníci tábora jenom slavili, je 
nutné zmínit i dva výlety, kterých se účastnili. Tím 
prvním bylo oceánografické zoo ve Valencii, které 
množstvím živých exponátů plujících nad podzemními 
tunely se řadí mezi největší v Evropě. Třešničkou na 
dortu pak bylo vystoupení nejbližších mořských přátel 
člověka v delfináriu. Delfíni opravdu ukázali, že jsou to 
roztomilá stvoření,která se dokážou naučit 
z tělocvičných úkonů mnohem více než leckterý 
současný žáček základní školy.  

Vydováděním adrenalinového charakteru byla pak návštěva 
akvaparku Aquaramy v Benicassimu, kde byla vrcholným zážitkem 
atrakce zvaná „Space shot“. Tuto konstrukci zde postavili soudruzi 
z NASA a všichni si mohli zdarma vyzkoušet, jestli někde neudělali 
chybu. Zaplaťbůh neudělali, a tak se účastníci mohli nechat vystřelit 
do výšky 23patrové budovy (60m věž je vysoká jak naše prostějovská 
radnice), aby se v zápětí propadli o 30 m volným pádem níž. Jistě to 
bylo pro silné nátury. Lze však bez skrupulí říct, že letošní pobyt 
v Oropese si užili jak ti se silnou náturou, tak i ti s tou slabší. Teď už 
se jen můžeme těšit na další přímořský pobyt na konci prázdnin 
v italském Caorle.  
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a chytání bronzu nám poskytlo letovisko Oropesa del Mar na 
Azaharském pobřeží. Islámský původ tohoto názvu nese 
v naší mateřštině krásné přízvisko, které zní Pobřeží 
pomerančového květu. Těch je v těchto končinách opravdu 
nespočet.  

Ti, kteří se Sportcentrem – DDM v červnu odjeli, vychytali svůj pobyt 
s množstvím kratochvil, kterými Španělé uctívali svátky sv. Jana. 
Zažili tak originální španělské tance s kastanětami, pálení karikatury 
„cremà“, která symbolizuje dané místo, ve kterém je vytvořena, se 
všemi jeho nešvary špatnostmi. Spálení má pak symbolický dopad 
v podobě zahnání těchto neduhů. Vyvrcholením svátků je pálení 
hranic na plážích v předvečer svatojánské noci s další španělskou 
tradicí, kterou jsou „correfocs“ – ohňové deštníky štěstí, které nosí 
čertíci pobíhající po promenádě u pláže Morro de Gos. Kdo se schová 
pod tento deštník, bude obdařen pro další rok štěstím. 

Aby nevypadalo, že účastníci tábora jenom slavili, je 
nutné zmínit i dva výlety, kterých se účastnili. Tím 
prvním bylo oceánografické zoo ve Valencii, které 
množstvím živých exponátů plujících nad podzemními 
tunely se řadí mezi největší v Evropě. Třešničkou na 
dortu pak bylo vystoupení nejbližších mořských přátel 
člověka v delfináriu. Delfíni opravdu ukázali, že jsou to 
roztomilá stvoření,která se dokážou naučit 
z tělocvičných úkonů mnohem více než leckterý 
současný žáček základní školy.  

Vydováděním adrenalinového charakteru byla pak návštěva 
akvaparku Aquaramy v Benicassimu, kde byla vrcholným zážitkem 
atrakce zvaná „Space shot“. Tuto konstrukci zde postavili soudruzi 
z NASA a všichni si mohli zdarma vyzkoušet, jestli někde neudělali 
chybu. Zaplaťbůh neudělali, a tak se účastníci mohli nechat vystřelit 
do výšky 23patrové budovy (60m věž je vysoká jak naše prostějovská 
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se jen můžeme těšit na další přímořský pobyt na konci prázdnin 
v italském Caorle.  

šk. rok:

 Název kroužku                                            Věk
Úplata/

rok
Název kroužku                                                       Věk

Úplata/
rok

Úplata/
rok

Atletika – přípravka 6 až 14 350,- Anglický jazyk začátečníci, mírně pokročilí 9 až 18 29.9. 16:00 300,- Karate začátečníci 1x týdně 8 až 18 20.9. 15:00 400,-
Badminton 11 až 18 300,- Mánes FS od 5 let 27.9. 16:00 300,- Karate začátečníci 2x týdně 8 až 18 20.9. 15:00 800,-
Basketbal dívkyBasketbal dívkyBasketbal dívk 9 až 12 500,- Mažoretky od 7 let 1.9. 17:00 400,- Karate pokročilí 1x týdně 8 až 18 20.9. 16:45 400,-
Basketbal chlapci – přípravka 6 až 9 600,- Aerobik 10 až 15 27.9. 17:00 300,- Karate pokročilí 2x týdně 8 až 18 20.9. 16:45 800,-
Country tance 8 až 19 400,- Dance Mania od 8 let 27.9. 17:00 300,- Sebeobrana přípravka 8 až 15 22.9. 16:00 400,-
Cyklistika 8 až 15 300,- Country tance 8 až 18 400,- Orientační běh - stadion SK PV 8 až 18 3.9. 16:00 400,-
Florbal dívkyFlorbal dívkyFlorbal dívk 15 až 19 500,- Flétna začátečníci, mírně pokročilí 6 až 18 27.9. 16:00 300,- Modelář letecký 10 až 18 22.9. 16:30 600,-ř letecký 10 až 18 22.9. 16:30 600,-ř
Florbal chlapci 9 až 15 400,- Kytara začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí 10 až 18 29.9. 17:00 300,- Elektronika a elektrotechnika 10 až 18 20.9. 17:30 600,-
Folklórní soubor Valentýnek 8 až 15 300,- Výtvarný ateliér mladší, starší + pVýtvarný ateliér mladší, starší + pV řípr. k talent. zk. 5 až 18 21.9. 16:00 500,- Magic the Gathering 8 až 18 22.9. 16:00 300,-
In-linová školička od 6 let 400,- Výtvarné stvoVýtvarné stvoV řidlo mladší, starší 5 až 15 24.9. 15:00 500,- Šachy a deskové hry 10 až 18 21.9. 16:00 400,-
Kondiční 14 až 18 200,- Výtvarné stvoVýtvarné stvoV řidlo pro rodiče a děti (růz. techniky) 4 až 14 22.9. 16:00 500,- Programování C++ - začátečníci 10 až 18 23.9. 16:00 600,-
Kondiční florbalový kroužek 14 až 19 200,- Keramika pro nejmenší 5 až 8 22.9. 15:00 500,- Programování C++ - pokročilí 10 až 18 23.9. 16:00 600,-
Kondiční volejní volejní vole balový kroužek 14 až 19 200,- Keramika začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí 8 až 18 22.9. 16:00 500,- Rybáři 8 až 15 21.9. 15:30 200,-
Kopaná 5 až 7 400,- Keramika pro rodiče a děti 4 až 14 23.9. 15:30 500,- Střelecký 10 až 15 21.9. 16:30 600,-
Malá škola instruktorů 12 až 19 200,- BADMINTON rekreační 8 až 18 23.9. 16:00 300,- Hasičskýskýsk 8 až 14 100,-
ODVAZ – adrenalinové sporty (víkendové pobyty) 10 až 19 200,- STOLNÍ TENIS rekreační 8 až 18 21.9. 16:00 300,- Horolezectví na GJW 12 až 18 30.9. 16:00 400,-
Plastikoví modeláři 8 až 19 300,- MíčMíčMí ové hry 6 až 10 29.9. 16:00 300,-
Posilování 15 až 19 400,- Florbal 1x týdně 7 až 18 27.9. 16:00 400,-
Rekreační volejní volejní vole bal 14 až 19 400,- Florbal 2x týdně 7 až 18 27.9. 16:00 800,-
Sportovní 15 až 19 400,- Jiu Jitsu a judo 1x týdně 8 až 18 7.9. 15:30 400,-
Sportovní gymnastika dívkymnastika dívkymnastika dívk 5 až 15 800,- Jiu Jitsu a judo 2x týdně 8 až 18 7.9. 15:30 800,-
Sportovní hry 10 až 16 400,-
Sportovní klub K2 15 až 19 400,-
Sportovní tanec 4 až 7 200,-
Sportovní tanec 8 až 18 300,-
Tenis rekreační 8 až 19 600,-
TuristickýTuristickýTuristick 8 až 19 200,-
Tvoření – pro šikovné děti 8 až 15 400,-
Volejolejole bal dívkybal dívkybal dívk  mladší od 12 let 400,-
Volejolejole bal dívkybal dívkybal dívk  starší 14 až 19 300,-
Volejolejole bal chlapci 14 až 19 400,-

Pracovníci pracoviště – Olympijská 4, Prostějov 79601ějov 79601ě
ředitel Mgr. Ivan Nedvěd inedved@sportcentrumddm.cz tel.: 582 330 883

Mgr. Tereza ZajíčMgr. Tereza ZajíčMgr. Tereza Zají ková tzajickova@sportcentrumddm.cz      tel.: 582 332 297
Pořádáme pro děti a mládež: Tomáš Gross tgross@sportcentrumddm.cz           tel.: 582 332 296

Jan Zatloukal jzatloukal@sportcentrumddm.cz       tel.: 582 336 324
sportovní turnaje Mgr. Dalibor Ovečka dovecka@sportcentrumddm.cz         tel.: 582 332 296
Prostějovský veletrh zábavějovský veletrh zábavě yjovský veletrh zábavyjovský veletrh zábav Jiří Novák jnovak@sportcentrumddm.cz tel.: 582 336 324
olympiády Pracovníci odloučeného pracoviště – Vápenice 9, Prostějov 79601ějov 79601ějov 79601

Mgr. Marta Pavlíková mpavlikova@sportcentrumddm.cz tel.: 582 344 125
turistické akce pro širokou veřejnost tábory pro děti a mládež Bc. Martina Koudelková mkoudelkova@sportcentrumddm.cz tel.: 582 344 125
Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějovaějovaě jednodenní lyžařské zájezdy Ing. Ondrej Jestrebský ojestrebsky@sportcentrumddm.cz tel.: 582 344 125
sportovní soustředění pro děti a mládež Indiánská stezka Petr Hynek phynek@sportcentrumddm.cz tel.: 582 344 125
víkendové pobytové akce pro děti a mládež in-linová školka

vedoucí OP

zástupkyně ředitele
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Nabídka zájmových kroužků Sportcentrum DDM Prostějov

Sportcentrum – DDM uspořádalo další relaxační tábor u moře! 

Předpremiéru horkých a jasných dní se užila skupinka 
účastníků relaxačního tábora u moře ve Španělsku, který se 
konal v druhé polovině června. Útočiště pro vodní radovánky 
a chytání bronzu nám poskytlo letovisko Oropesa del Mar na 
Azaharském pobřeží. Islámský původ tohoto názvu nese 
v naší mateřštině krásné přízvisko, které zní Pobřeží 
pomerančového květu. Těch je v těchto končinách opravdu 
nespočet.  

Ti, kteří se Sportcentrem – DDM v červnu odjeli, vychytali svůj pobyt 
s množstvím kratochvil, kterými Španělé uctívali svátky sv. Jana. 
Zažili tak originální španělské tance s kastanětami, pálení karikatury 
„cremà“, která symbolizuje dané místo, ve kterém je vytvořena, se 
všemi jeho nešvary špatnostmi. Spálení má pak symbolický dopad 
v podobě zahnání těchto neduhů. Vyvrcholením svátků je pálení 
hranic na plážích v předvečer svatojánské noci s další španělskou 
tradicí, kterou jsou „correfocs“ – ohňové deštníky štěstí, které nosí 
čertíci pobíhající po promenádě u pláže Morro de Gos. Kdo se schová 
pod tento deštník, bude obdařen pro další rok štěstím. 

Aby nevypadalo, že účastníci tábora jenom slavili, je 
nutné zmínit i dva výlety, kterých se účastnili. Tím 
prvním bylo oceánografické zoo ve Valencii, které 
množstvím živých exponátů plujících nad podzemními 
tunely se řadí mezi největší v Evropě. Třešničkou na 
dortu pak bylo vystoupení nejbližších mořských přátel 
člověka v delfináriu. Delfíni opravdu ukázali, že jsou to 
roztomilá stvoření,která se dokážou naučit 
z tělocvičných úkonů mnohem více než leckterý 
současný žáček základní školy.  

Vydováděním adrenalinového charakteru byla pak návštěva 
akvaparku Aquaramy v Benicassimu, kde byla vrcholným zážitkem 
atrakce zvaná „Space shot“. Tuto konstrukci zde postavili soudruzi 
z NASA a všichni si mohli zdarma vyzkoušet, jestli někde neudělali 
chybu. Zaplaťbůh neudělali, a tak se účastníci mohli nechat vystřelit 
do výšky 23patrové budovy (60m věž je vysoká jak naše prostějovská 
radnice), aby se v zápětí propadli o 30 m volným pádem níž. Jistě to 
bylo pro silné nátury. Lze však bez skrupulí říct, že letošní pobyt 
v Oropese si užili jak ti se silnou náturou, tak i ti s tou slabší. Teď už 
se jen můžeme těšit na další přímořský pobyt na konci prázdnin 
v italském Caorle.  28. července 201030



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Závodilo se ve všech kategoriích, zúčast-
nila se téměř celá česká špička. Ze závodnílů 
SKC Prostějov nestartovali dva závodníci 
aspirující na nejvyšší umístění kadet Tomáš 
Malec, který si z  reprezentačního startu 
v Anglii dovezl zranění a nachlazení a juni-
or Robin Wagner, který tento a příští víkend 
startuje na mezinárodních sprinterských zá-
vodech v Německu.

Páteční program vyplnily sprintérské 
disciplíny.

Žačky sprint:
1. Kristýna Mráčková
2. Anna Drdová CK Windoors Pří-

bram
 3. Tereza Látalová Dukla Praha
200 m s letmým startem kadetky: 1. 

Kateřina Uhrová SKC PV
 2. Sedláčková Monika Mapei Kaň-

kovský
 3. Pavlína Bartošová TJ Uničiv
 4. Kateřina Ružičková SK MS Auto 

Praha 
Kadetky sprint: l. Kateřina Uhrová 

SKC PV
Emma Šuranová Favorit Brno
Kateřina Ružičková SK MS Auto
OH sprint kadetky 1. Sedláčková – 

Uhrová SKC PV
Bartošová – Ružičková TJ Uničiv, SK 

MS Auto

Šafářová – Hájková TJ Favorit Brno
Sobotu vyplnily stíhací disciplíny.
kadeti 2km: 1. Tomáš Heřmanovský 

TJ Uničiv (SCM Prostějov)
 2. Jakub Vývoda TJ Sigma Hranice
 3. Vakoč Michael Dukla Praha
Vynikající výkony převedl Tomáš 

Heřmanovský, který v této věkové kate-
gorii jezdí první rok.

Junioři 3 km: 1. Jan Kadůch Dukla 
Brno

František Sisr Dukla Praha
Ondřej Tkadlec SKC PV
Jan Kraus Dukla Praha
Jakub Filip SKC PV
V  závodě juniorů příjemně překvapil 

Ondra Tkadlec ( junior prvním rokem), 
trenér Vačkář je s jeho rostoucí výkonnos-
tí spokojen. Jakub Filip rovněž splnil své 
úkoly, trenér Vačkář vzhledem k tomu, že 
došlo k přesunu ME na dráze z července 
na říjen a z Holandska do Petrohradu byl 
nucen Jakubovi přerušit jeho letos vyniká-
jící formu tak, aby znovu gradovala na MS 
v srpnu v Itálii a vydržela až do ME.

V  neděli se jela atraktivní disciplí-
na Medusin (bodovací závod dvojic) 
juniorů. Diváci viděli velice pěkný 
dramatický závod, kterému kralovaly 
první tři dvojice, které měly jako jedi-
né stejný počet okruhů a dělily je bo-

dové rozdíly v  bodovacích spurtech. 
Ostatní dvojice, ve kterých startovali 
výborní cyklisté a  reprezentanti, ne-
dokázali s  nimi držet krok a  získáva-
li okruhy ztráty. Pro diváky i  trenéry 
SKC bylo příjemné, že si vedli výbor-
ně jezdci SKC PV.

Michal Mráček – Jan Kadůch ASD 
Dukla Praha 43 bodů

Jakub Filip – Jan Kraus SKC PV 
a Dukla Praha 31 bodů

Ondřej Tkadlec – Denis Rugovac 
SKC PV a TJ ZČE Plzeň 23 bodů.

Jakub se rozhodl po vynikajících vý-
konech na turné tří drah v  Německu , 
kde startovali s Janem Krausem, nemě-
nit partnera. Trenér Vačkář měl radost 
z výkonu třetí dvojice Tkadlec Rugovac 
(junioři prvoročáci), kteří vybojovali se 

svými daleko zkušenějšími kolegy rov-
nocenný souboj. 

Oba má zařazeny v širším výběru ju-
niorské dráhové reprezentace.

Závody se všem zúčastněným, divá-
kům, závodníkům i  jejich doprovodu 
líbily, měly výbornou sportovní úroveň, 
hladký průběh a vyšlo i počasí, které se 
vyřádilo v noci ze soboty na neděli a ne-
narušilo program závodů.

V  neděli večer se vrátil ze svého re-
prezentačního startu sprinter Robin 
Wagner, který startoval v  Německu na 
VC sprinterů v Cotbusu. Závodů se zú-
častnila juniorská evropská špička tz. 
Belgie, Holandsko, Dánsko, Francie, 
Španělsko, Polsko, Rusko samozřejmě 
domácí reprezentanti atd.

V  keirinu startovalo 36 jezdců v  6 
rozjížďkách po 6 jezdcích. Z každé roz-
jížďky postupovali první dva. Robin 
svoji rozjížďku vyhrál a postoupil mezi 
12 nejlepších. Dále se jeli dvě rozjížďky 
znovu po 6 závodnících, postupova-
li první dva, Robin skončil na 3. místě 
a do  ̄nálové šestky nepostoupil.

V jízdě o 7. až 12. místo skončil na 10. 
místě. Vzhledem k  úrovni startovního 
pole a skutečnosti, že do první 12ti se do-
stali pouze dva junioři, byl s jeho vystou-
pením trenér Vačkář spokojen.  -red-

Ve dnech 11. až 13. června proběhl na prostějovském velodromu Český pohár mládežeVe dnech 11. až 13. června proběhl na prostějovském velodromu Český pohár mládeže

Po neuskutečněných závodech v  dál-
kovém plavání díky studené vodě a  dů-
sledkům povodní v  červnu, se konečně 
rozjela šňůra závodů v  rámci Českého 
poháru. Hned v úvodu se konalo 3. – 4. 
7. na břidličném lomu ve Svobodných 
Heřmanicích Mistrovství ČR v dálkovém 
plavání. Mistrovství se zde konalo popr-
vé, ale název závodu 
„Heřmanické šifry“ 
je již tradicí. Plavaly 
se tyto tratě – 1 km, 5 
km a  10 km. Úroveň 
závodu byla velmi 
vysoká. Sjela se sem 
opravdová celorepub-
liková dálkoplavecká 
špička. Počasí rovněž 
vyšlo. Všichni přiví-
tali teplotu vody 20°C s velkým pozitiv-
ním ohlasem, protože voda v lomu bývá 
tradičně mnohem studenější. Přijelo sem 
okolo 160 plavců z celé České republiky, 
dokonce i z Polska a ze Slovenska. 

A jak si vedli Hanáci? Oddíl dálkového 
a zimního plavání TJ Haná vyniká spíše 
v kategoriích masters a ne jinak tomu bylo 
i nyní. Výsledky hovoří jasně. Na 10ti km 
trať si trouã i 3 borci z Hané. Nejrychlejší 
Jan Kovařík se v kategorii F umístil na 3. 

m í s t ě , 
p ř e d -

seda oddílu Luděk Coufal, který se zá-
roveň připravuje na překonání kanálu 
La-Manche v roce 2012 se v kategorii D 
rovněž umístil na 3. místě a  „emeritní“ 
předseda Ivan Novotný si ve svém věku 
62 let na desítku trouã  také a umístil se 
v  kategorii H na 1. místě. Jeho výkon 
a  houževnatost oceňovali všichni plavci 

a  v  cíli sklidil velký 
potlesk. Večer potom 
probíhal rychlejší 
závod na 1 km a  je 
nutno podotknout, 
že Heřmanické šif-
ry opravdu vřely 
pod tempy plavců. 
I zde Hanáci dosáhli 
v  masters kategori-
ích umístění. Lenka 

Svobodová (D) – 2.místo, Věra Bližňá-
ková (E) si doplavala pro zlatou medai-
li a  Michal Mucha (D) obsadil bronz. 
Nedělní závod byl na 5 km a zde bych 
vyzvedl především Věru Bližňákovou, 
která si ve své kategorii E doplavala 
pro zlatou medaili a Jana Kovaříka, který 
si ve své silné plavecké konkurenci do-
krauloval pro bronz. Oddíl se v současné 
době v rámci ČR drží na 12. místě z 57 
zúčastněných klubů a  oddílů. Ještě je 
před plavci spoustu závodů. 

 Mgr. Michal Mucha

Na Heřmanicích vřela voda

SportKaleidoskop 
informací

Mezinárodní závod v  dráhové 
cyklistice 2. kategorie UCI

pátek 27. 08. 2010 od 17 hod. 
Pořadatelé: Ricardo – Racing 

Team, SKC Prostějov a Dukla Praha 
připravili na poslední srpnový ví-
kend 3 dny špičkové dráhové cyklis-
tiky. v  pátek 27.08. GP PV – od 14 
hod. mezinárodní závody sprinterů 
muži elite  a  rámcové závody mlá-
deže.

od 17 hod. Memoriál O. Malečka 
hlavní program

 od 20.15 slavnostní vyhlášení ví-
tězů

sobota 28. 8. MČR - keirin a madi-
son muži elite, ČP mládeže

 neděle 29. 8. - český pohár mlá-
deže

 Po úspěšném loňském roční-
ku si slíbili, že se pokusíme tento 
závod posunout ještě výše a  to se 
nám podařilo. Mezinárodní cyklis-
tická federace UCI vyhověla žádos-
ti ředitele závodu šéftrenéra Dukly 
Praha Josefa Kratiny ul. a  zařadila 

tuto akci do 2. kategorie UCI, což 
je poprvé v  historii těchto závodů 
ale i  v  historii české dráhové cyk-
listiky, nepočítáme-li MS a  ME. To 
znamená nejen účast minimálně 6 
zahraničních dvojic ale i  vyšší roz-
počet a  kvalitnější technicko orga-
nizační zabezpečení. Věříme, že se 
nám za podpory města Prostějova, 
Olomouckého kraje, ČSC a sponzorů 
podaří tuto náročnou akci zvládnout 
znovu ke spokojenosti diváků i  sa-
motných účastníků. Opět je na pátek 
připravován zajímavý doprovodný 
program, výsadkáři, historické vozy 
atd. Po celé tři dny bude pro diváky 
v provozu občerstvení.

Závody se uskuteční za finanční 
podpory Olomouckého kraje, města 
Prostějova a jako již tradičně pod zá-
štitou náměstka hejtmana Olomouc-
kého kraje Mgr. Aloise Mačáka, MBA 
za což všem patří velké poděkování.

Těšíme na Vás na prostějovském 
velodromu.

Grand Prix Prostějov
Memoriál Otmara Malečka 2010
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informací Volný čas

Součástí dm filosofie je příklad-
né působení ve svém okolí, a  proto 
se dm každoročně angažuje v oblasti 
sociální odpovědnosti firem. V  roce 
2010 připravila dm aktivitu, zamě-
řenou na edukaci dětí předškolního 
věku o  správném chování při pobytu 
na slunci. V  rámci aktivity navázala 
dm spolupráci s téměř 400 mateřský-
mi školami po celé České republice 
a  připravila ochranné balíčky péče 
o citlivou dětskou pokožku pro téměř 
36.000 předškolních dětí.

S  prevencí a  osvojením si zásad 
správného chování při pobytu na slun-
ci je třeba začít v  co nejútlejším věku, 
a proto dm oslovila pro spolupráci ma-
teřské školy. Po odborné stránce akti-
vitu podpořila cennými informacemi 
MUDr. Štěpánka Čapková z  dětského 
kožního oddělení Fakultní nemocnice 
v Motole.

Naše pokožka do sebe pojme až 80 
% veškerého UV záření, kterému jsme 
vystaveni za celý život, během dětství 
a  dospívání, tzn. do věku 18 let.  Po-
kožka kojenců a batolat je zatím příliš 
tenká a má jen velice malou přirozenou 
schopnost ochrany, protože zatím vy-
tváří pouze nepatrné množství hnědé-
ho kožního barviva melaninu.

„Slunce je k  životu nezbytné. Právě 
sluneční záření umožnilo vznik života 
na naší planetě a má na člověka mnohé 
příznivé účinky. Podporuje tvorbu vita-
minu D, který ovlivňuje kvalitu a  tvr-
dost kostí. Slunce má nesporně vliv i na 
psychiku člověka, přispívá k duševní po-
hodě a  zvyšuje celkovou tělesnou obra-
nyschopnost. Neznamená to však, že 

při každé možné příležitosti vystavíme 
kůži svého dítěte slunečním paprskům. 
K  tvorbě potřebného množství vitami-
nu D stačí vystavení  obličeje a  rukou 
dennímu světlu (ne slunci) každý den 
po dobu 10 minut,“ vysvětluje MUDr. 
Štěpánka Čapková. 

Klíčové slovo zní: prevence
„Pokožka nám neodpustí žádnou 

chybu, které se při slunění dopouštíme, 
má dobrou „paměť“. Vědecké studie do-
kládají přímou spojitost mezi vznikem 
kožní rakoviny a  expozicí slunečnímu 
záření v dětství, a to hlavně v první de-
kádě života. Nejnebezpečnější je spále-
ní, ale i mírné zčervenání kůže je velmi 
riskantní. Zrádné je především prudké 
nárazové opalování, kdy je nepřiprave-
ná kůže náhle vystavena slunečnímu 
záření,“ dodává dermatoložka.

Velice důležitá je proto informova-
nost rodičů, pedagogických pracov-
níků i  samotných dětí. Vědecké studie 
dokládají, že uvědomování si vlastního 
zdraví se vytváří v  prvních deseti le-
tech života. Je tedy nezbytné děti právě 
v  předškolním a  školním věku sezna-
movat nejen se správným chováním při 
pobytu na slunci, ale také se zásadami 
správné životosprávy obecně. Vzorem 
by měli být v  každém případě rodiče, 
ale velkou roli hrají také pedagogičtí 
pracovníci v mateřských školách, kteří 
s dětmi tráví spoustu času a mají mož-
nost jim základní principy prevence 
vštípit. 

Nejzákladnější pravidla chování na 
slunci shrnuje MUDr. Čapková: „Ko-
jence do jednoho roku zásadně přímé-
mu slunci nevystavujeme. Je třeba zvý-

šené opatrnosti i v polostínu. U batolat 
se řídíme zásadou: čím mladší dítě, tím 
kratší pobyt na přímém slunci. Slunění 
povolujeme maximálně 1 hodinu, jen 
naprosto zdravému dítěti, a  to jen při 
pohybu, procházce a hrách. Nikdy malé-
mu dítěti nedovolujeme ležet nebo spát 
na přímém slunci. Nezbytná je pokrýv-
ka hlavy, nejlépe s velkým kšiltem k za-
stínění obličeje a  očí. Maminky by při 
slunění neměly zapomínat na pravidel-
ný přísun tekutin (nejméně 2 l denně). 
Aktivity na slunci nesmí spadat do po-
ledních hodin, kdy je maximum sluneč-
ního svitu. Od 11 do 14 hodin se má dítě 
pohybovat jen ve stínu.“ 

Samozřejmě je vždy nutné zohlednit 
zdravotní stav dítěte a typ pokožky. Po-
kud má dítě světlejší pleť se sklony po 
pobytu na slunci červenat, musíme být 
obzvlášť opatrní. 

DM věnuje mateřským 
školám ochranné balíčky
Každá prodejna dm oslovila ve svém 

okolí dvě mateřské školy a nabídla jim 
účast na aktivitě Sluníčkové děti. Cílem 
aktivity je především zlepšení infor-
movanosti a prevence před škodlivými 
účinky slunečního záření. Ohlas byl 
obrovský: Zájem zapojit se do aktivity 
projevilo téměř 400 mateřských škol. 

Tyto vybrané mateřské školy obdrží 
od dm v květnu 2010 balíčky s opalo-
vacími přípravky a informačním mate-
riálem. 

Každá třída dostane zdarma taš-
ku s  opalovacími přípravky určenými 
k  ochraně dětí při venkovních akti-
vitách během jejich pobytu ve školce. 

Všechny produkty byly vybrány s ohle-
dem na specifické potřeby dětské po-
kožky a vyznačují se výbornou snášen-
livostí.

dm vytvořila názorné edukační ma-
teriály, které mohou pedagogičtí pra-
covníci spolupracujících mateřských 
škol využít k vysvětlení pravidel správ-
ného chování na slunci pomocí bro-
žury a  ilustrovaných plakátů. Plakáty 
pomohou dětem tyto zásady pochopit 
hravou a  nenásilnou formou. Díky 
tomu budou například vědět, že když si 
jdou hrát ven, mají si nasadit kšiltovku 
nebo klobouček, chránit si oči sluneč-
ními brýlemi a  raději si hrát ve stínu 
než na přímém slunci. 

Kromě toho obdrží od dm každé 
dítě, které navštěvuje mateřskou školu 
zapojenou do aktivity, vlastní balíček 
obsahující informační materiály a ces-
tovní balení dětského mléka na opalo-
vání s  ochranným faktorem 30. Infor-
mační materiál – brožura -  je určen 
především rodičům k  tomu, aby ani 
doma nezapomínali na to vést své dítě 
k prevenci při pobytu na slunci. 

V  případě zájmu o  další informace 
neváhejte kontaktovat:

Kamila Gvuzdová, manager re-
klamy, DM drogerie markt s.r.o.
Tel.: 387 748 202 (111), fax: 387 748 299 
(199), e-mail: kamila.gvuzdova@dm-
drogeriemarkt.cz

internet: www.dm-drogeriemarkt.cz

DM Sluníčkové děti 

Dne  16.- 17. června  2010  pro-
běhlo  Finále  ČR  ve  smíšeném  vo-
lejbalu  žáků  a  žákyň  základních  
škol  (III. kategorie – 6. a 7. tříd)  v    
hale  TJ  Slavia  Hradec   Králové.  
Krajské  asociace  školních  spor-
tovních  klubů  vyslaly  do  soutěže  
vítěze  jednotlivých   krajských  kol,  
chyběla  jen  reprezentace  Plzeň-
ského  a  Středočeského  kraje. Za  
Olomoucký  kraj  reprezentovala  ZŠ 
a MŠ  Prostějov,  Palackého  ve  slo-
žení  3  dívky   a  3  chlapci.

Družstva  byla  rozlosována  do  
dvou  skupin  po šesti  týmech.  Zá-
pasy  v   základních  skupinách  byly  
odehrány  první  hrací  den.  Hrálo  
se  systémem  každý  s   každým  na  
2  vítězné  sety.  Druhý  hrací  den  

následovala   rozřazovací  utkání  o  
celkové  umístění.  Turnaj  absolvo-
vali  většinou   hráči  a  hráčky, kteří 
pravidelně  trénují  ve  sportovních  
oddílech.  Také   naše  dív-
ky   se  pravidelně  při-
pravují   ve  volejbalo-
vých   oddílech  VK  a  TJ  
Prostějov   pod    vedením   
trenérů   Matěje,  Němeč-
ka, Vlčkové  a  Jančíkové.  
O   příjemné   překvapení  
se   postarali  chlapci,  kte-
ří   skvěle  doplnili   her-
ní  výkon  dívek,  ačkoliv  
hrají  volejbal  na  amatér-
ské   úrovni.  V  11:30hod  
proběhlo  slavnostní   vy-
hlášení  výsledků   za  
účasti   zástupců  pořa-

datele  Jana  Seneckého  a  Jaku-
ba  Lejska.  Za  Český  volejbalový 
svaz  se   zúčastnili  koordinátor  
Mgr. Jiří  Zach  a  předseda  Komise  

mládeže  Mgr.  Rudolf  Malý,  který  
pronesl  závěrečné  slovo.  

V   závěrečném  celkovém   hodnoce-
ní  soutěže  12  krajů  obsadilo  družstvo  

ze  ZŠ a  MŠ  Prostějov  PALAC-
KÉHO  vynikající  5. místo  a  na  
památku své   první  účasti   si  
odvezlo  vzpomínkový  diplom  a  
mnoho   příjemných  zážitků.  

Školu  vzorně  reprezentova-
li  žákyně  Aneta  CHLUDOVÁ, 
Romana  KLÍMKOVÁ,  Dagmara  
GOROŠOVÁ,  Kateřina  POSPÍ-
ŠILOVÁ,  Pavla  JANČIAROVÁ   
a  žáci  Adam  JOSIF,  Adam  PO-
SPÍŠIL,  Jakub  ŠLAJS,  Filip  HU-
BÁČEK,  Jiří  KALANDŘÍK.

Celá  dvoudenní   soutěž  
měla  vynikající  úroveň  a  vý-
bornou  organizaci.

Celkové  pořadí:

1.  ZŠ  Prokopa  Diviše  Znojmo - Přímětice
2. ZŠ Oskara  Nedbala  České  Budějovice
3. ZŠ Komenského  Nový  Jičín
4. ZŠ Okružní  Zlín
5. ZŠ Palackého  Prostějov
6. ZŠ Josefa  Gočára  Hradec  Králové
7. ZŠ U  školek  Litomyšl
8. ZŠ Komenského  alej  Žatec
9. ZŠ Sokolovská  Liberec
10. ZŠ Vachkova  Praha
11. ZŠ Hrotovice
12. ZŠ Sokolov,  Pionýrů - Monika Fialová-



Každý z nás se může dostat do situace, 
kdy potřebuje pomoc druhého člověka. 
V regionu Prostějova, včetně přilehlé obce 
Mostkovice a regionu města Němčice nad 
Hanou, pomáhá těmto lidem zvládnout 
nepříznivou sociální situaci Pečovatelská 
služba, jejímž provozovatelem jsou Soci-
ální služby Prostějov, p. o.

Služby této organizace jsou určeny seni-
orům a  zdravotně postiženým spoluobča-

nům, kteří z důvodu věku nebo zdravotního 
stavu vyžadují pomoc jiné osoby, a přesto si 
přejí setrvat ve svém přirozeném prostředí 
svého bytu nebo domku, k nimž je vážou 
vzpomínky na prožitá léta.

I v období letních prázdnin Pečovatelská 
služba umožňuje rodinným příslušníkům 
našich seniorů či zdravotně postižených ob-
čanů odjet na dovolenou bez obav o to, zda 
bude o jejich blízké postaráno. Je možnost 

také využít večerních a víkendových služeb 
se zajištěnou kvali  ̄kovanou péčí. 

Ráno pracovnice přímé péče pomůže 
s  ranní hygienou, podá snídani a  zařídí 
vše potřebné, úklid, nákup, popřípadě 
odvoz k lékaři a jiné pochůzky. V poled-
ne má klient možnost odebírat obědy a to 
buď výběrem ze tří jídel nebo dietním 
stravováním - žlučníko-
vou nebo diabetickou 
dietou. S podáním oběda 
mu může opět pomoci 
pracovnice přímé péče, 
která poté sklidí a umyje 
použité nádobí a připraví 
čistý jídlonosič na další 
den. Při večerní službě 
pracovnice seniorovi při-
praví a podá večeři, pří-
padně pomůže s večerní 

hygienou a uloží ho ke spánku. 
Klientem se může stát každý občan, který 

je závislý na pomoci jiné osoby. Naši kvali  ̄-
kovaní pracovníci podle skutečných potřeb, 
zdravotního stavu, osobních cílů a  schop-
ností klientů jim pomáhají žít obvyklým 
způsobem života a  zůstat součástí jejich 
přirozeného prostředí.  -red-

Od 1. července 2010 nabývá účin-
nosti Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se 
mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatření 
k ochraně před škodami působenými ta-
bákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvise-
jících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů. Tento zákon je běžně znám pod ná-
zvem „protikuřácký“. 

Podle tohoto zákona je třeba zařízení 
společného stravování provozované na 
základ hostinské činnosti zařadit do tří 
kategorii:

1. nekuřácké zařízení
2. kuřácké zařízení
3. zařízení s vyhrazenými prostorami
Provozovatel stravovacího zařízení 

je povinen dle § 8 odst.3 citovaného 
zákona viditelně označit před vstupem 
do zařízení o jakou kategorii zařízení se 
jedná.

Nekuřácké zařízení musí být označeno  
gra  ̄ckou značkou KOUŘENÍ ZAKÁ-
ZÁNO (velikost 12cm x16 cm).

Kuřácké zařízení musí být označeno 
gra  ̄ckou značkou KOUŘENÍ POVO-
LENO (velikost 12cm x16 cm).

Zařízení s  vyhrazenými prostory - 
musí být prokazatelně stavebně odděle-
ny – musí být u vstupu označeny znač-
kou: Stavebně oddělené prostory pro 
kuřáky a nekuřáky a následně v každém 
takovém prostoru (prostor, kde se kouří - 
označení značkou: KOUŘENÍ POVOLE-
NO a prostor, kde se nekouří KOUŘENÍ 
ZAKÁZÁNO).

Kuřácká zařízení a zařízení s vyhraze-
nými prostory, v nichž je kouření povole-
no, musí mít zajištěné dostatečné větrání.                                                   
MVDr.Zuzana Bartošová

vedoucí oddělení hygieny výživy a PBU
KHS OL územní pracoviště Prostějov

Novela protikuřáckého zákona

Téměř o čtvrtinu stoupla meziroč-
ně spotřeba krve v  Nemocnici Pros-
tějov, která je členem skupiny AGEL. 
Zabezpečit tuto spotřebu je pro zaří-
zení transfuzní služby prostějovské 
nemocnice prvořadým úkolem. Splnit 
ho však mnohdy nebývá snadné, neboť 
zajištění potřebných krevních skupin 
mnohdy vyžaduje dovoz i z  několika 
set kilometrů vzdálených transfuz-
ních zařízení, pokud jich není dosta-
tek v blízkém regionu. Nedostatek 
potřebné krve tak může přímo ohrozit 
životy pacientů. 

 Přes veškeré úspěchy v rozvoji medi-
cíny zůstává krev bezplatných dárců ne-
postradatelnou pro léčbu řady nemocí, 
provádění složitých operací i záchranu 
životů při úrazech nebo jiných krevních 

ztrátách. „Její spotřeba se meziročně v 
prostějovské nemocnici v roce 2009 oproti 
roku 2008 zvýšila téměř o jednu čtvrti-
nu a letošní dosavadní vývoj ukazuje, že 
může ještě narůst,“ říká primář trans-
fuzního oddělení prostějovské nemoc-
nice MUDr. Jiří Šlézar. 

 V posledních letech velmi často chy-
bí transfuzní přípravky především Rh 
negativních krevních skupin. „Přede-
vším pak universální nula Rh negativní. 
Je to nejen tím, že jejich výskyt v populaci 
je výrazně nižší, ale často se používají i 
pro pacienty jiných krevních skupin,“ do-
plňuje MUDr. Šlézar.

Donedávna umožňovala zabezpečit 
spotřebu krve v prostějovské nemocnici 
stabilní dárcovská základna. „I dárcům 
však roky přibývají, zpřísňují se podmín-

ky pro bezplatné dárcovství krve a navy-
šující se spotřeba transfuzních přípravků 
vyžaduje neustále obnovovat tyto úbytky. 
Proto se naše zařízení transfuzní služby 
zapojuje do všech celostátně pořádaných 
náborových akcí a snaží se i vlastním 
náborem řady dárců rozšířit,“ objasňu-
je primář s  tím, že oddělení pomáhá i 
řada samotných dárců, kteří v rámci 
náborové akce „Přiveď k nám svého 
kolegu“ získávají pro spolupráci v této 
oblasti své známé a kolegy.

Nejkritičtější situace v zásobení 
transfuzními přípravky bývá v  letních 
měsících, kdy řada dárců čerpá zaslou-
ženou dovolenou. Spotřeba přípravků 
přitom neklesá – naopak někdy na-
růstá v důsledku zvýšeného cestování 
a dopravních úrazů. „Cílem všech ná-

borových akcí je opětovná stabilizace 
dárcovské základny. Pouze dostatečná a 
rozsáhlá dárcovská základna totiž umož-
ní zabezpečit dostatečné množství krve 
potřebných krevních skupin i v krizových 
situacích, například při hromadné silnič-
ní nehodě,“ vysvětluje primář.

Dárcem se může stát každý člověk od 
18 do 60 let, s váhou nad 52 kilogramů, 
který v minulosti neprodělal žádný typ 
infekčního zánětu a není sledován v 
současné době pro žádné onemocně-
ní. „Pokud Vám není lhostejné ohrožení 
zdraví a životů vašich spoluobčanů, blíz-
kých a příbuzných, zařaďte se i vy mezi 
bezpříspěvkové dárce krve našeho regio-
nu, rádi Vás uvítáme,“ uzavírá primář.

Bc. Hana Szotkowská, mluvčí hol-
dingu Agel,  hana.szotkowska@agel.cz

V PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICI STOUPLA SPOTŘEBA KRVE,
NEMOCNICE BOJUJE S NEDOSTATKEM DÁRCŮ

Pečovatelská služba pomáhá lidem v nepříznivé situaci




