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Máj – lásky čas
Žádné roční období není takovým 

zdrojem inspirace, jako je jaro.Příroda 

po zimním spánku nabírá nové síly, 

zelenají se luhy a  háje, slunce má vět-

ší sílu, lidé mají k sobě blíž. Už v české 

středověké básni je nástup jara spojen 

s láskou:

Dřěvo se listem odievá,

Slavíček v keřku zpievá.

Máji,žaluji tobě

a mécě srdce ve mdlobě. 

Síla lásky je ohromná a má i dopad 

na lidský organismus, jak to pěkně 

pověděl středověký básník. Téma 

lásky se objevuje v  literatuře všech 

dob a všech národů. Psát o tom,to by 

znamenalo napsat dějiny literatury. 

Připomeňme jen slavnou Píseň písní 

připisovanou samotnému králi Šala-

mounovi. Dlouho bychom prodleli 

u milostné poezie v antické literatuře, 

možná by nám poradil Ovidius a tře-

ba i Sapfó.

Jistě bychom museli zmínit arabský 

poklad lidových vyprávění ze soubo-

ru Tisíc a jedna noc, nepřešli bychom 

slavný Dekameron, Michelangelovy 

sonety, Petrarcovy sonety a  jistě by-

chom dlouho prodleli u  Shakespeara 

a připomněli bychom si ze hry Romeo 

a Julie ,,tu jejich lásku, smrtí zname-

nanou a  záští, zuřivější napořád…“ 

Jen pouhý výčet jmen by zabral všech-

ny stránky Radničních listů a ještě by 

chybělo.

My jsme si ovšem spojili májo-

vý čas s  Májem Karla Hynka Máchy, 

od jehož narození uplyne v  tomto 

roce již plných dvě stě let. Recito-

vat Máchův Máj se pokusilo mnoho 

slavných umělců, třeba Jan Tříska, 

ale čtenářům se jistě vynoří postava 

lékaře z  filmu Vesničko má středis-

ková v  podání Rudolfa Hrušínského. 

Pan doktor se při jízdě autem kochá 

a recituje si přitom Máj. Ale mimo to 

Hrušínský také nastudoval tuto sklad-

bu jako vrcholný umělecký výkon.

Láska je něco, co nemůžeme jen tak 

snadno ovládat.Už Jan Neruda si po-

vzdechl :

Srdce to lidské- ach bože prebože-

Za zlobu móže snad, za lásku nemóže.

Láska také může vyvolat zmatek 

v duši, pak člověk neví, co vlastně chce, 

možná ani neví, co se přesně děje. Vi-

lém Závada to vyjádřil verši :

Trhal jsi mi srdce, vražedníku,

střelným prachem svým.

Uloupils jen povzdech 

díků

za štěstí, být tebou vraž-

děným.
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30Jaroslav Seifert uvádí také případ dezo-

rientované dívky :

Líbal jsi mě na čelo či ústa,

Nevím

-zaslechla jsem jenom sladký hlas

a tma hustá

obklopila úžas polekaných řas.

Básníci jsou vůbec velmi vnímaví k ta-

jemným procesům, které se odehrávají 

v  nitru, ale i  na povrchu  člověka často 

právě na jaře. Tak Karel Toman říká:

Jde jaro, jde jaro.

Zas novým třpytem rozkvétá Ti vlas

a nových kovů napil se tvůj smích…

Ale už skončeme tuto malou čítanku 

o jaře a o lásce. Povzdechneme si s Fran-

tiškem Halasem:

Ach ty lásko, co si nevymyslíš a co ne-

svedeš. Není na světě  věci, která by za-

bránila tvému růstu a odhodlání…

PhDr. Václav Kolář, zastupitel
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Zamítnutí žádosti o vrácení 
přeplatku na pojistném

Rada města Prostějova po projednání

1.  vzala na vědomí

informace o zamítnutí žádosti ve věci vráce-

ní přeplatku na pojistném za zaměstnavatele 

město Prostějov ve výši 26 % z částky odpovída-

jící úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměst-

nanců dle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění plat-

ném do 31. 12. 2008 z titulu absence zákonné 

úpravy vyměřovacího základu zaměstnavatele 

za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007,

2.  rozhodla

a) nepodávat odvolání proti usnesení 

Okresní správy sociálního zabezpečení Prostě-

jov ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplat-

ku na pojistném,

b) nepodávat žalobu proti usnesení Okres-

ní správy sociálního zabezpečení Prostějov ve 

věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku na 

pojistném a  o  zpětvzetí opravných přehledů 

sociálního pojištění za období od 1. 1. 2007 do 

30. 6. 2007.

Žádost o povolení dlouhodobé 
výpůjčky venkovních hřišť 

ZŠ Prostějov, E. Valenty
Rada města Prostějova po projednání souhla-

sila s poskytnutím dlouhodobé výpůjčky venkov-

ních sportovních hřišť Základní školy Prostějov,  

ul. E. Valenty 52 umístěných na pozemku p. č. 

5722/67 KÚ Prostějov občanskému sdružení 

Zdraví v pohybu Prostějov, ul. E. Valenty 52 na 

dobu 20 let.

Konkurzní řízení na obsazení pozi-
ce ředitel – ředitelka RG a ZŠ

Rada města Prostějova po projednání 

1. jmenovala

konkurzní komisi ve složení

předseda: PaedDr. František Říha – zástupce 

zřizovatele

členové:  Ing. Pavel Drmola - zástupce zřizo-

vatele

Mgr. Miroslav Straka - zástupce ČŠI

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - zástupce 

KrÚ Olomouckého kraje

PaedDr. Jan Krchňavý - zástupce za státní 

správu

Mgr. Alena Kochaňová - zástupce pedagogic-

kých pracovníků školského zařízení

Petr Soukup – předseda a  zástupce Školské 

rady RG a ZŠ

2. pověřila

funkcí tajemnice konkurzní komise Dag-

mar Bindasovou – referentku samosprávy 

odboru školství a kultury

3. uložila

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru 

školství a kultury, 

administrativně zajistit konkurzní řízení včet-

ně jmenování členů konkurzní komise dle bodu 

1. usnesení.

Zřízení Azylového domu 
pro osamělé rodiče s dětmi 

v objektu Pražská 1
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila záměr zřízení Azylového domu pro osamělé 

rodiče s dětmi v Prostějově v objektu Pražská 1, 

Prostějov dle důvodové zprávy, uložila Ing. Vladi-

míru Průšovi, jednateli DSP, s. r. o., ve spolupráci 

s Mgr. Svozilem předložit radě materiál ve věci 

pronájmu objektu Pražská 1, Prostějov přímému 

zájemci Občanskému sdružení sociální pomoci, 

Určická 1, Prostějov.

Vypsání veřejné soutěže 
na dodavatele elektrické energie
Rada města Prostějova po projednání

1. schválila zadávací dokumentaci na veřejnou za-

kázku „Výběr dodavatele elektrické energie“,

2. jmenovala komisi pro otevírání obálek 

a hodnocení nabídek ve složení:

členové:     náhradníci:

RNDr. Rašková    MUDr. Holík

Ing. Drmola    Mgr. Uchytil

JUDr. Kapplová    Mgr. Cibulka

PaedDr. Říha    Ing. Maděrková

Ing. Štěpaník     L. Horáková.

Rozšíření kapacity Jeslí Sídliště 
Svobody Prostějov

Rada města Prostějova po projednání 

schválila rozšíření kapacity jeslí sídliště svobody 

v Prostějově od 1. 5. 2010.

 Valná hromada obchodní 
společnosti Domovní správa 

Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova  při výkonu působ-

nosti valné hromady obchodní společnosti 

Domovní správy Prostějov, s.r.o. po projednání 

vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společ-

nosti o  přezkoumání řádné účetní závěrky 

a návrhu na rozdělení zisku,schválila

1. Výroční zprávu o hospodaření společnos-

ti za rok 2009,

2. Zprávu auditora, 

3. Řádnou účetní závěrku,

4 Hospodářský výsledek společnosti za rok 

2009, 

5. Rozdělení zisku podle návrhu jednatele 

společnosti, 

6. Zprávu statutárního orgánu společnosti 

o vztazích mezi propojenými osobami podle § 

66a Obchodního zákoníku,

7. Mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Prů-

šovi, jednateli obchodní společnosti Domovní 

správa Prostějov, s. r. o. dle návrhu Dozorčí rady 

ze dne 15. 3. 2010.
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Výpis z usnesení 89. schůze Rady města Prostějova, konané 6. 4. 2010 
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Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 21
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Věci veřejné 4

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST 
politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VY-
ROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU 
a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU 
demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikri-
minálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, 
duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A 
JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale 
i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI 
K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a 
okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU 
vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE 
a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž 
žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatní-
ky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, 
v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A 
LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto 
děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li 
se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce 
své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s 
vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvě-
domí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALI-
TU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, 
KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, 
PO BOX 229, 11121 Praha
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Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané dne 

28.5. a 29.5.2010 byly Krajským úřadem Olomouckého kraje zaregistrovány 

všechny podané kandidátní listiny.  Seznam zaregistrovaných kandidátních listin 

seřazených dle abecedního pořadí: 

Podrobné informace o kandidujících stranách naleznete na webových 
stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz  odkaz VOLBY

28.  4.  2010    ČSSD (12-16 hod.)  nám.  T.  G.  Masaryka

  1.   5.   2010    ČSSD Kolářovy sady

  1.  5.  2010    KSČM Na splávku v Domamyslicích

  3.  5.  2010    ČSSD  (13-16 hod.)  nám.  T.  G.  Masaryka

  7.  5.  2010    Moravané (14-19 hod) nám.  T.  G.  Masaryka

10.  5.  2010    ČSSD  (13-16-hod.) nám.  T.  G.  Masaryka

13.  5.  2010    TOP 09 ( 12-18 hod.)   nám.   T.  G.  Masaryka

14.  5.  2010    Moravané (14-19 hod.) nám.  T.  G.  Masaryka

17.  5.  2010    ČSSD   (13-16 hod.)     nám.  T.  G.  Masaryka

19.  5.  2010    ODS (11-19 hod.)          nám.  T.  G.  Masaryka

21.  5.  2010    Moravané (14-19 hod.)   nám.  T.  G.  Masaryka

24.  5.  2010    ČSSD  (13-16 hod.)      nám.  T.  G.  Masaryka

(28.  5.  2010    Moravané 14-19 hod.     nám.   T.  G.  Masaryka)

Přehled mítinků pro volby 2010Přehled mítinků pro volby 2010



V úterý 27. dubna 2010 byl hlavním 

bodem jednání Zastupitelstva města 

Prostějova závěrečný účet města Pros-

tějova za rok 2009 – tedy výsledky hos-

podaření města a  jeho organizací za 

toto období.

Vyúčtování rozpočtového hospodaření 

skončilo záporným saldem příjmů 

a  výdajů ve výši 53  mil. Kč. Převedeno 

do hovorové češtiny to znamená, že 

příjmy města byly nižší než naše výdaje. 

Hlavním důvodem této skutečnosti je 

fakt, že zde negativně zapůsobil výpadek 

daňových příjmů v  celkové výši takřka 

99 mil. Kč. I  přes toto konstatování je 

možno říci, že hospodaření města do-

padlo relativně dobře. Na první pohled 

se toto tvrzení může zdát neoprávněné, 

když čísla hovoří o defi citu, ale při dalším 

porovnání výše příjmů a výdajů a zejmé-

na té skutečnosti, že investice (tedy výda-

jová strana rozpočtu) se na celkových 

výdajích v  roce 2009 podílely 30%, pak 

jsou ona slova o realitně dobrém výsled-

ku hospodaření oprávněná.

Co k  tomu ještě říci? Mimo ji-

ného i  konstatování, že stále usilujeme 

o  nenavyšování, a  spíše úsporách pro-

vozních výdajů, že se nám celkem dařilo 

při získávání dotací a  že jsme výpadek 

v daňových příjmech, zejména v oblasti 

tzv. sdílených daní, tedy daní vybíraných 

státem, kryli z rozpočtových rezerv.

Co je ale potřeba znovu připomenout, 

je skutečnost, že ekonomická krize za-

sáhla i náš rozpočet těmi 99 miliony ko-

run, které do městské pokladny nepřišly. 

Znamená to, že každý další výdaj je 

nutné zvažovat. V tomto roce dokážeme 

pokrýt nezbytné výdaje, ale s případnými 

příjmy nad rámec schváleného rozpočtu 

můžeme počítat asi až ke konci roku. 

A  co říci na závěr: dbali jsme na ho-

spodárnost a úspornost a musíme v tom 

pokračovat i nadále. Miroslav Pišťák

 místostarosta města Prostějova
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Letošní třetí ročník celorepubliko-

vého srovnávacího výzkumu Město 

pro byznys, který pravidelně hodnotí 

podmínky pro podnikání v regionech 

České republiky, přinesl výsledky za 

Olomoucký kraj. Ze třinácti hodno-

cených měst a  obcí v  tom-

to regionu nabízí nejlepší 

podnikatelské podmínky 

Prostějov, který tak obhájil 

své loňské prvenství.

Prostějov si udržel vysoké 

standardy ve stejných hodno-

cených kritériích jako v  loň-

ském roce – podnikatelům 

stále nabízí nejvyšší kvalitu 

veřejné správy, a  to zejména 

v  počtu úředníků a  silném 

ratingu hospodaření města. 

Dlouhodobě kladné hodno-

cení získává město Prostějov také od sa-

motných podnikatelů, kteří v  telefonic-

kém průzkumu nejlépe hodnotí celkové 

podnikatelské prostředí. Letošní vítězné 

město Olomouckého kraje zabodovalo 

ještě v oblasti pracovního trhu – nejlep-

ších hodnot bylo dosaženo díky druhé 

nejnižší nezaměstnanosti v  kraji. Celý 

okres se rovněž vyznačuje nejmenším 

množstvím emisí a  nejnižším růstem 

kriminality.

„Máme sice obsazenou průmyslovou 

zónu, ale pokračujeme ve vy-

kupování pozemků, abychom 

uspokojili požadavky všech 

zájemců,“ uvedl jednu z  mož-

ností pomoci podnikatelům 

Jan Tesař, starosta vítězného 

Prostějova.

"Město Prostějov obhá-

jilo své prvenství zejména 

i  díky rozvinuté infrastruk-

tuře, prostředí příjemnému 

pro občany i  příznivému 

pro podnikání,“ okomen-

tovala letošní výsledky Eva 

Stachová, ředitelka Krajské hospo-

dářské komory Olomouckého kraje. 

Cílem celorepublikového srovná-

vacího výzkumu Město pro byznys, 

jehož vyhlašovatelem je týdeník 

Ekonom, je každoročně nalézt místo 

s  nejlepšími podmínkami pro pod-

nikání. Dle padesáti kritérií, která-

jsou rozdělena do šesti základních 

oblastí – podnikatelské prostředí, 

kvalita lokality, přístup veřejné sprá-

vy, situace na pracovním trhu, ceno-

vé podmínky a  telefonický průzkum 

mezi podnikateli – je hodnoceno 

205 obcí s  rozšířenou působností 

a  22 pražských správních obvodů. 

Celorepublikové pořadí 205 českých 

a  moravských měst bude vyhlášeno 

v září.  Zdroj: -www.mestoprobyznys.cz,

 Michal Kaderka- (redakčně zkráceno)

Nejlepší podmínky pro podnikání v kraji jsou opět v Prostějově
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Celých dvanáct let trvalo, než se podařil 

dojednat převod pozemků pod víceúče-

lovou sportovní halou ze státu na město 

Prostějov. Po celou dobu město platilo ná-

jem Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.

"Záležitost ohledně řešení pozemků pod 

současnou stavbou Víceúčelové 

haly - zimním stadionem, je už 

skutečně historická. Už v březnu 

1998 požádalo město Prostějov 

tehdejší Okresní úřad o  bezú-

platné předání pozemků pod 

stadionem a sousední parkoviště. 

Od té doby až po současnost pro-

bíhala široká korespondence jak s Okresním 

úřadem, tak s jeho nástupnickou organizací, 

což je Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. A nešlo jenom o koresponden-

ci, ale rovněž o celou sérii osobních návštěv 

mnoha zástupců našeho města po celá tři 

volební období se zástupci státu," sdělil Vlas-

timil Uchytil, místostarosta Prostějova zod-

povědný za majetek města. 

Jednání o převodu pozemků už 
naštěstí skončilo.

"Pro Prostějovany mám pří-

znivou zprávu v  tom, že v  úterý 

6. dubna schválila rada města 

na svém jednání návrh smlouvy 

o bezúplatném převodu pozemků 

od státu na město. Po tuctu letech 

tak konečně došlo k  dohodě se 

státem. Všichni jsme to chápali jako logický 

krok. Museli jsme totiž zápasit s tím, že jsme 

vlastnili nemovitost, ale na cizím pozemku. 

A za celou dobu, kdy jsme provozovali čin-

nost na zimním stadionu, jsme státu zaplatili 

přes jeden a  půl milionu korun na nájem-

ném. A k tomu jsme samozřejmě ještě doto-

vali provoz stadionu. Nebylo to jednoduché 

období," řekl Vlastimil Uchytil. 

Jednání města s Úřadem pro zastupování 

státu ale nebyla jednoduchá, stát požadoval 

po Prostějovu určité záruky. "Museli jsme 

neustále prokazovat, že zimní stadion slouží 

veřejnému zájmu a  nikoliv ke komerčním 

účelům. O to šlo státu v první řadě, aby na 

provozu zařízení nikdo nevydělával. Samo-

zřejmě, hlavně se zde hraje hokej a vybírá se 

například vstupné. Konalo se zde taky pár 

koncertů. Ale museli jsme úřadu dokázat, že 

nejde o to, aby na těchto věcech město nebo 

kdokoliv jiný zbohatnul. A  také jsme jim 

předložili údaje o  tom, kolik desítek milio-

nů korun do provozu zimního stadionu už 

město vložilo prostřednictvím dotací či jako 

nákladů na údržbu, rekonstrukci a podobně. 

Bylo to těžké úřad přesvědčit, ale nakonec 

se to podařilo a stát nám zmíněné pozemky 

nakonec převede. Bezúplatně," vysvětlil spo-

kojený místostarosta Uchytil. 

Město podle jeho slov bylo ochotno po-

zemky od státu i vykoupit, ale to by město 

muselo sáhnout hluboko do městské po-

kladny. "Úspěšným jednáním se státem jsme 

ušetřili 6,5 milionu korun," uzavřel Vlastimil 

Uchytil.  Převzato z Prostějovského Večerníku, 

 redaktor Michal Kadlec,

 redakčně upraveno.

Město Prostějov vysázelo v roce 2009 

v jarní a podzimní výsadbě celkem 211 

stromů a 3500 keřů.

„Výsadba probíhala prakticky po celém 

městě, a  to jak na sídlištích, tak v  jed-

notlivých ulicích. Vysazovaly se stromy 

ozdobné i ovocné. Stěžejní část výsadby 

proběhla už v jarních měsících roku 2009, 

zbývající část stromů pak byla vysazena 

na podzim. Chtěl bych ještě zdůraznit, 

že vysazovány nejsou stromky malé, ale 

naopak stromy vzrostlé s balem.,“ uvedl 

místostarosta Pavel Drmola.

Součástí údržby zeleně je i řez a ká-

cení starých a  nemocných stromů. 

„Zde vycházíme z odborných posud-

ků a  generelu zeleně, ale snažíme se 

přihlížet i  k  mnohým požadavkům, 

vzešlým například z  veřejných slyše-

ní s  občany nebo z  projednávání re-

vitalizací sídlišť. Právě na sídlištích 

totiž dřívější divoká a  dnes přerostlá 

výsadba mnohdy naopak zhoršuje ži-

votní podmínky obyvatel,“ dodal Dr-

mola. Mgr. Jana Gáborová,  

 mluvčí MěÚ Prostějov

Výsadba zeleně v loňském roce

FINANČNÍ ODBOR (ODDĚLENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ A POKLADNY)  JE 
Z DŮVODU REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PŘEMÍSTĚN DO 
BUDOVY C, DVEŘE Č. 504 (NÁM. T. G. MASARYKA 12 - VE DVOŘE 
NOVÉ PŘÍSTAVBY RADNICE, NAPROTI PODATELNY). V TĚCHTO PRO-
STORÁCH BUDE FUNGOVAT PO ŘADU TÝDNŮ. O STĚHOVÁNÍ ZPĚT 

DO PŮVODNÍCH PROSTOR BUDEME OBČANY INFORMOVAT.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

V průběhu měsíce května znovu ožije nádvo-

ří prostějovského zámku celou řadou akcí.

„V  pátek 7. května se zde uskuteční stu-

dentský Majáles. Průvod masek vyrazí kolem 

půl dvanácté dopoledne z Floriánského ná-

městí přes Skálovo, ulicí Školní, Smetanový-

mi sady a dalšími prostějovskými ulicemi až 

k náměstí T.G.Masaryka. V poledne by měl 

průvod dorazit na nádvoří zámku. Chybět 

nebude volba krále Majálesu a až do večera, 

zhruba do 22.00 hodin, je naplánován kon-

cert kapel,“ přiblížil program Majálesu orga-

nizátor akce, ředitel knihovny a umělecký šéf 

divadla POINT Aleš Procházka.

„Studentský Majáles a  přehlídka student-

ských divadel a  hudebních kapel na zámku 

v první květnové dny jsou už tradiční akce po-

řádané Gymnáziem Jiřího 

Wolkera a divadlem POINT 

a  jsme rádi, že tímto způ-

sobem můžeme obohatit 

nejkrásnější jarní měsíc ve 

městě Prostějově. Chtěl bych 

všechny mladé lidi pozvat, 

aby se přišli na Majáles poba-

vit. Majáles financuje Obecně 

prospěšná společnost GAU-

DEAMUS s podporou města 

Prostějova,“ připomněl ředi-

tel GJW Michal Šmucr.

Květnová nabídka akcí 

v  zámku začíná v  pondě-

lí 3., kdy je na pořadu ve 

spolupráci s Městskou kni-

hovnou Prostějov literární 

workshop. Čtvrtek 6. května 

bude zámek patřit POIN-

TU. O slavnostní zahájení se 

v 19:00 hodin postará PÁS-

MO DIVADLA POINTÍK.

„V  sobotu  8. a  v  ne-

děli 9. května bude nádvoří zámku opět 

obsazeno divadly a kapelami. Po staveb-

ních strojích se tak do zámku opět vrátí 

kulturní dění. A nejen v květnu. Nádvo-

ří poskytne svůj jedinečný prostor také 

představením MedArtu, doprovodným 

akcím Wolkerova Prostějova a  odehraje 

se zde i  závěr Prostějovského léta 2010. 

Navíc v měsíci červnu zde zprovozníme 

nové Regionální informační centrum 

a ve výstavním sále bude k vidění první 

výstava. Věřím, že si diváci a návštěvníci 

v  nadcházejícím období přijdou v  zám-

ku na své, “ uzavřel místostarosta města 

Prostějova Pavel Drmola.  -jg-

Podrobný program květnových akcí na 

zámku naleznete na str. 16 - v části PRO

Zámek se v květnu 
opět otevře veřejnosti

ilustrační foto – místostarosta Pavel Drmola 

a  ředitel GJW Michal Šmucr na nádvoří zámku 

(před rekonstrukcí 

východního křídla) 28. dubna 201028. dubna 201066
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Při hokejovém utkání došlo 

k úniku jedné tuny chladícího mé-

dia – amoniaku – do prostor stro-

jovny chlazení, tribun a  následně 

i  do okolí zimního stadionu. Pří-

činou úniku amoniaku byla tech-

nická závada na vedení chladícího 

média ze strojovny pod ledovou 

plochu….

Naštěstí byla výše uvedená zpráva 

pouze námětem cvičení složek In-

tegrovaného záchranného systému 

Olomouckého kraje, které proběhlo 

v  pátek 9. dubna 2010 před prostě-

jovskou víceúčelovou halou – zim-

ním stadionem. Smyslem akce bylo 

procvičit provádění záchranných 

prací při úniku nebezpečné látky, 

evakuace většího počtu osob nebo 

zabránění úniku a  šíření nebez-

pečné látky. Figuranty tvořili žáci 

a studenti prostějovských škol.

04. 05. 2010 – blok č. 12 – Rejskova, 
Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, 
Havlíčkova, Sladkovského.

06. 05. 2010 – blok č. 13 – Wolfova, 

Příční, Strojnická, Květná, Sportovní 
(od Pod Kosířem po E. Valenty), Krás-
ná, Na výsluní, Sadová.

11.  05.  2010  –  blok č .  14 – E. 

Valenty,  Veleslavínská,  vni t rob-
lok s ídl .  E.  Beneše,  vni t rob-
lok s ídl .  E.  Beneše parkoviš tě , 
zál ivka E.  Valenty – parkoviš tě , 
chodník od Sladkovského po E. 
Valenty.

13. 05. 2010 – blok č. 15 – Barákova 
II (od Olomoucké vlevo), nám. Od-
boje, Hybešova, V. Outraty, Vrlova, 
Tovačovského, Kotkova, Kotěrova, 
Kotěrova – parkoviště, Arbesovo nám., 
Zborov, Neumannovo nám., J. Kuchaře.

15. 05. 2010 – blok č. 42 – 2. polovina 
– parkoviště Billa Plumlovská, parkoviště 
Penny market.

18. 05. 2010 – blok č. 16 – 
Barákova I (od Olomoucké vpravo), 
Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, 
Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, 

nám. Spojenců, Divišova, Sloven-
ská, Milíčova, A. Krále, Budovcova, 
Lužická.

20. 05. 2010 – blok č. 17 – Svato-
plukova, Třebízského, Přemyslovka, 
Vrahovická – autobusové nádraží, 
Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, 
Vrchlického.

22. 05. 2010 – blok č. 43 – U sv. 
Anny - parkoviště u sběrného dvora, 
parkoviště U sv. Anny - koupaliště.

25. 05. 2010 – blok č. 18 – Hvězda, 
Trávnická, Jihoslovanská, Na příhoně, 
Winklerova, Sokolská, Švabinského, 
Rozhonova, Pražská.

27. 05. 2010 – blok č. 19 – Husovo 
nám., Joštovo nám., Slezská, Mojmíro-
va, Předina, Dolní - obslužná komuni-
kace, Dolní - LA chodník.

„Evakuace prostor zimního stadionu“  „Záchrana zraněných“  

V rámci  projektu Zdravé město Prostějov, ve spolupráci s KHS Olomouckého 
kraje, územním pracovištěm Prostějov a Státním zdravotním ústavem Praha, deta-
šované pracoviště  Olomouc, proběhnou již devátým rokem v restauraci Národního 
domu, Vojáčkovo nám.1, Prostějov, Jarní dny zdraví.

Odbornými partnery jsou Občanské sdružení Národní síť podpory zdraví, Kraj-
ská hygienická stanice Olomouc, územní pracoviště Prostějov, Střední zdravotnická 
škola v Prostějově, Zdravotní pojišťovna ME-
TAL-ALIANCE a Střední odborné učiliště ob-
chodní Prostějov. 

V rámci této akce budou v restauraci Ná-
rodního domu podávány mimo jiné i pokrmy 
zdravé výživy. Dále bude nabízena ochutnávka 
pokrmů připravených z BIO potravin, tj. pro-
duktů vyrobených v ekologickém zemědělství. 
Pro zájemce budou k dispozici recepty pro pří-
pravu těchto pokrmů.

Od pondělí až do středy, v době  od 10,30 

hod. do 14,00 hod,  bude zajištěno bezplatné vyšetře-
ní cholesterolu, triglyceridů, glukózy, tělesného tuku, 
tlaku krve a hladiny cukru v krvi. Tato vyšetření budou 
provádět pracovníci Státního zdravotního ústavu Praha, 
pracovníci ZP Metal Aliance Prostějov a studenti Střední 
zdravotnické  školy v Prostějově. V úterý 18. 5. budou 
tato vyšetření  nabízena od 10,30 do 17.30 hodin.

V pondělí  dne 17. 5. 2010 v 16.00 hod. proběhne přednáška a prezentace fi rmy 
Mgr. Jarmily Podhorné, fi rma NADĚJE, Brodek u Konice na téma:  GEMOTE-
RAPIE - ovlivnění zdravotního stavu bylinnými přípravky.

V úterý dne 18. 5. 2010 v 16.00 hod. se uskuteční přednáška a prezentace  MUDr. 
Bronislava Rataje: fi rma Procyon manufacture, s.r.o. Průmyslová,  Prostějov na 
téma: “ Pohybová aktivita seniorů - zdravý životní styl“.

Ve středu  19. 5. 2010 v 16,00 hod. bude přednášet a prezentovat se paní Jarmila 
Zelenská, farma Rózinka z Čelechovic na Hané na téma:  Kozí mléko a jeho pro-

dukty v naší stravě jsou zdravé.
Na Vaši návštěvu se těší se zástupci Zdra-

vého města Prostějov a všichni zúčastnění. 
Všechny přednášky se uskuteční v restau-

raci Národního domu, Vojáčkovo nám.1, 
Prostějov, vstup zdarma.                                                              

PaedDr. Alena Dvořáková,
koordinátorka Zdravého města Prostějov 

MVDr. Zuzana Bartošová
vedoucí oddělení hygieny výživy a PBU

KHSOL ÚP Prostějov

J A R N Í   Ú K L I D   2 0 1 0
29. dubna

Vrahovice – u sídl. Svornosti Vrahovice – Jano Köhlera

Vrahovice – J.Suka  Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

30. dubna
Vícovská-V. Škracha

Informace o odvozu velkoobjemo vých van můžete získat 

u společnosti .A.S.A.TS  Prostějov, s.r.o. na tel.582 302 757 nebo 737 242 185 

p. Kostlán a Městském úřadě Prostějov na Oboru komunálních služeb 

na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.
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Město Prostějov zvažuje přihlášení se k  výzvě Operačního programu životní 

prostředí týkajícího se systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelných ko-

munálních odpadů včetně možnosti rozmístění kompostérů. V závislosti na zís-

kání dotace by tak město Prostějov zajistilo nákup speciálních sběrných nádob na 

bioodpad a kompostérů. Ty by následně bezplatně zapůjčilo svým občanům za 

účelem ukládání biooodpadu například ze zahrádek. Zajištěn bude i pravidelný 

svoz těchto sběrných nádob (zvláštní poplatek za svoz není stanoven, resp. je již 

zahrnut v poplatku za komunální odpad). V souvislosti s nákupem nádob na bio-

odpad a kompostérů zajímá město Prostějov zájem občanů o tuto službu, která se 

v první fázi týká obyvatel v rodinné zástavbě se zahrádkami.

ANKETNÍ OTÁZKA: 

MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT OD MĚSTA BEZPLATNĚ DO ZÁPŮJČKY?:

ANO NE

Sběrnou nádobu na bioodpad

Kompostér 

Obojí 

Tato služba je pro mne zbytečná

Anketní lístky odevzdávejte do 6. 5. 2010 na Informační službě 

Městského úřadu Prostějov, náměstí T.G.Masaryka 130/14. 

Můžete i volat na bezplatnou linku 800 900 001. 

Děkujeme za Váš názor.                        

AAkkkttuáálllněěAktuálně Informace

Klienti Azylového centra v  Prostějově 

mají možnost velkého výběru komplexních 

služeb sociální prevence, které mohou dle 

svých potřeb využívat návazně na své poža-

davky. 

Služba azylový dům má kapacitu 34 míst, 

klienti zde mohou pobývat nepřetržitě.

Smlouva o poskytované sociální službě je 

s nimi uzavírána na dobu  půl roku s možností 

prodloužení. Služba je poskytována mužům 

i ženám.

Další službou jsou noclehárny, kde máme 

19 míst. Zde jsou poskytovány ambulantní 

služby osobám bez přístřeší, které mají zájem 

o využití možnosti přespání a navazujících so-

ciálních služeb.

Sociální poradenství, které poskytuje oso-

bám potřebné informace přispívající k řešení 

jejich nepříznivé sociální situace, poradenství 

v oblastech orientace v sociálních systémech, 

poskytování informací o  rizicích spojených 

s jejich  současným způsobem života a mini-

malizace škod. Je to práce s osobami, jejichž 

způsob života může vést ke konfliktu se spo-

lečností, které jsou sociálně vyloučené, nebo 

jsou tímto vyloučením ohroženy.

Klientům nabízíme i bezplatné právní po-

radenství a zprostředkování psychologického 

poradenství.

Další využívanou službou  je nízkoprahové 

denní centrum, které slouží k navázání prvot-

ních kontaktů s klienty, jejich vedení k dodr-

žování hygienických návyků, zabezpečení zá-

kladních životních potřeb, poskytnutí pomoci 

při řešení jejich problémů a nabídky možností 

využití některých dalších forem sociálních slu-

žeb provozovaných v Azylovém centru.

Služba nízkoprahové denní centrum je posky-

tována bezplatně, klienti zde dostanou také po-

lévku, kávu, čaj.Toto zařízení má kapacitu 21 míst.

V průběhu roku 2009 se podařilo rozšířit 

všechny poskytované služby v Azylovém cen-

tru o služby pro ženy, což do této doby v městě 

Prostějově citelně chybělo.

Pro ženy jsou v rámci programu Azylového 

centra Prostějov  poskytovány služby - azylový 

dům /počet 6 míst/, noclehárna /počet míst 4/, 

nízkoprahové denní centrum/ počet míst 6/, 

odborné sociální poradenství, které je posky-

továno v prostorách centra a terénní program.

 V  rámci Azylového centra poskytujeme 

službu sociální prevence – terénní program.. 

Terénní práci provádí kvalifikovaný terénní 

pracovník.

Jedná se o práci s lidmi bez domova přímo 

v terénu, kde se právě nachází.

Výsledky této činnosti jsou velmi dobré. 

Při této práci oslovujeme bezdomovce, kteří 

žádnou pomoc zatím nevyhledali, žijí na uli-

ci, mnohdy jsou zanedbaní, někdy i ve znač-

ně zuboženém stavu a z  této situace neznají 

východisko a  někdy ani nemají zájem svou 

situaci řešit. Klienti jsou často ochotni spolu-

pracovat a v mnoha případech se jim v jejich 

problémech pomohlo. Někteří z nich dochá-

zejí do nízkoprahového denního centra a ně-

kteří  využívají služeb nocleháren.

Tímto pomáháme městu Prostějovu elimi-

novat dopady bezdomovectví v našem městě.

 Jako návaznou službu provozujeme 4 so-

ciální byty, které nám město Prostějov dalo 

k dispozici pro naše klienty a  jsou obsazeny 

lidmi, kteří jsou schopni samostatného života 

pouze za občasného dohledu terénního pra-

covníka. Tento způsob přechodu k normální-

mu životu se velmi osvědčil.

Úplnou novinkou jsou v rámci Azylového 

centra  vzdělávací a volnočasové aktivity tzv.

skupinové aktivity s klienty, kde se naučí zá-

kladním sociálním dovednostem, jako např. 

práce s  počítačem, internetem, sestavování 

životopisu, vyplňování tiskopisů apod., čímž 

mají větší šanci na uplatnění na trhu práce 

a v běžném životě.

V současné době jednáme o zřízení služby 

sociální prevence – azylový dům pro osamělé 

rodiče s dětmi.

Při realizaci projektu  Azylové centrum Pro-

stějov je využíváno vícezdrojové financování 

na kterém se podílí i město Prostějov. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat předsta-

vitelům města Prostějova, Sociální a zdravotní 

komisi, radě a zastupitelstvu za podporu a po-

moc, za finanční podporu projektu Azylového 

centra v Prostějově.

Projekt je realizován za finanční spouúčasti 

města Prostějova. Bc.Jan Kalla

 předseda Občanského sdružení 

 sociální pomoci Prostějov

Kompostéry a nádoby 
na bioodpad – ANKETA

Zveme vás na v pořadí již druhé veřej-

né setkání, pořádané v  rámci projektu 

„Vytvoření střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb v Prostějově“. Na tom-

to setkání budete informováni o  všech 

aktuálních krocích, které jsou při reali-

zaci komunitního plánování sociálních 

služeb uskutečňovány, o  dosavadních 

výstupech tohoto plánování i o možnosti 

zapojit se do prezentovaného projektu.

Veřejné setkání se uskuteční 
v rámci  NÁVŠTĚVNÍHO DNE 

Občanského sdružení LIPKA
ve čtvrtek  6.5.2010

od 14,30 do 16,00 hodin

v prostorách 

Centra denních služeb  

OS LIPKA v Prostějově 

(Tetín č. 1506/1).

Více na www.oslipka.cz a www.prostejov.eu.

Na setkání jste srdečně zváni!

Tento projekt je spolufi nancován z pro-

středků ESF prostřednictvím Operačního 

programu  Lidské zdroje a  zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR.

Ing. Martina Mařáková – vedoucí 

projektu (Středisko rozvoje sociálních 

služeb, o.p.s. Jeseník)

Ilustrační foto z jednání řídící skupiny 

komunitního plánování – na snímku mís-

tostarostka Alena Rašková a  Renata 

Čekalová z Občanského sdružení Lipka

PŘIJĎTE S NÁMI DISKUTOVAT NA TÉMA 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY V PROSTĚJOVĚ
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Současně platná legislativa na 
úseku ochrany zvířat proti týrá-
ní umožňuje obcím vydat obecně 
závaznou vyhlášku, ve které může 
obec stanovit chovatelům povinnost 
nechat trvale označit psy, kteří do-
sud označeni nejsou, osobou odbor-
ně způsobilou (veterinární lékařem) 
a to prostředky, které způsobují při 
aplikaci jen mírnou nebo přechod-
nou bolest, zejména identifi kací či-
pem nebo tetováním.

Město Prostějov, tak jako i jiná města, 
této možnosti využilo a schválilo s účin-
ností od 1.10.2009 Obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2009 o trvalém označo-
vání psů. Důvod schválení vyhlášky byl 
především získat nástroj, kterým by bylo 
možné co nejpřesněji evidovat počty 
psů na území města Prostějova a umož-
nit přesnou identifi kaci toulavých psů, 
a tím snížit náklady na umístění psů 
v útulcích.

 Čipováním psů je umožněna jedno-
značná identifi kace zvířete pomocí čte-
cího zařízení, která se dá velmi jednodu-
še využít pro potřeby městské policie při 
odchytu toulavých psů. Po identifi kaci 
psů v místě jejich odchytu se sníží po-
čet odvážených psů do útulku, dále pak 

je možné zjistit, zda pes je 
evidovaný v rámci místního 
poplatku.

Dalším důvodem je také 
skutečnost, že v roce 2011 
bude čipování psů pro po-
hyb v rámci EU povinné to 
znamená, že bude legisla-
tivně dána povinnost trvale 
označovat psy. 

Povinnost čipování psů 
se vztahuje na všechny psy, 
kteří jsou již v evidenci fi -
nančního odboru vedeni, 
a to do 9 měsíců od účinnosti vyhláš-
ky a na nově pořízené psy chovatelů, 
a to do 7 měsíce stáří psa nebo do 30 
dnů ode dne, kdy se stal majitelem psa 
staršího 7 měsíců. 

Město Prostějov na tuto činnost při-
spívá chovateli částkou 200 Kč.

Evidenci vede fi nanční odbor a kont-
rolu bude provádět Městská policie Pro-
stějov.

„V souvislosti s povinností čipování 
psů navštěvují odbor životního pro-
středí, který návrh obecně závazné vy-
hlášky zpracovával, občané s dotazy na 
možnost výjimky z povinného čipování. 
Nejčastějším důvodem proč nechtějí 

pejska čipovat je jeho zdravotní stav 
v souvislosti s jeho vysokým věkem. Je-
likož možnost udělení výjimky není ve 
vyhlášce stanovena, požádal odbor ži-
votního prostředí Ministerstvo zeměděl-
ství o stanovisko,“ uvedl místostarosta 
Vlastimil Uchytil a pokračoval: „Bylo 
nám sděleno, že ani velmi vysoké stáří 
není kontraindikací pro aplikaci běžně 
používaného čipu. Není znám zdravot-
ní stav, který by aplikace mohla zhoršit. 
Míra stresu při zákroku není o nic vyšší, 
než např. při vakcinaci proti vzteklině,“ 
dodal Uchytil  s tím, že vakcinace pro-
ti vzteklině je povinná, nemá výjimky 
(tady je v některých případech možná 

výjimka –  přece jen jde o zátěž 
organismu tím, že musí vytvo-
řit imunitní odpověď).  Značení 
psů čipováním je považována za 
momentálně nejlepší cestu.

Je jistě správné, že čipy apli-
kuje veterinární lékař. Ten má 
právo a může kvalifi kovaně 
rozhodnout i o nevhodnosti 
aplikace čipu, ze zdravotních 
důvodů.  Obdobně tomu bylo 
dříve s CITES zvířata podle zá-
kona 100/1992 Sb. Pochybnosti 
by mohly vzniknout v případě, 

kdyby veterinární lékař vystavoval ta-
kových potvrzení více, než je obvyklé. 
Nemožnost aplikace čipu by se měla 
pohybovat, podle konzultace s odbor-
nou fi rmou, do 0,5 %. Prakticky nejsou 
známy případy, že by čipování  vyvolalo 
větší stresovou nebo bolestivou reakci 
než běžné injekční aplikace.  Vylouče-
ní aplikace čipu by přicházelo v úvahu, 
v době kdy je pes v premortálním stadiu. 
Problém je s chovateli malých plemen, 
kteří obecně čipování často bezdůvodně 
odmítají.

 Ing. Martina Cetkovská, 
Odbor životního prostředí 

MěÚ Prostějov

Ve čtvrtek 22. dubna 2010 proběhl další ročník soutěže konané pod záštitou 

místostarosty Vlastimila Uchytila – O pohár Zdravého města.

„Soutěž je určena žákům základních škol, konkrétně žákům šestých tříd, kteří 

plní na stanovištích různé úkoly z oblasti zdravotnické přípravy, znalosti doprav-

ních předpisů nebo zručnosti – například střelbě ze vzduchovky, či jízdě na kole. 

Nechybějí ani vědomostní testíky. Chtěl bych tímto poděkovat všem účastníkům 

i partnerům, kteří se na organizaci Poháru Zdravého města podílejí,“ uvedl politik 

Zdravého města Vlastimil Uchytil.

(soutěž se konala těsně před odesláním Radničních listů do tiskárny, fotoreportáž 

a výsledky proto přineseme až v příštím vydání periodika – pozn. red.) -jg-

ilustrační foto z jednoho z předchozích ročníků

So časně platná legislati a na j ž é ji tit d j ýji k ř j jd átěž

 K trvalému označování psů

VIII.ročník „ O pohár Zdravého města“



Dětské dopravní centrum (za místním nádražím) 

je od 6. 4. 2010 otevřeno pro veřejnost. 

Hřiště nabízí nejlepší trénink pro Vaše malé ratolesti 

před vstupem do silničního provozu.

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

     Neděle: zavřeno

„Návštěvníci mají možnost využít našich jízdních kol, koloběžek, šlapacích kár, 

trampolín, pískoviště s hračkami a dalších aktivit. V areálu je také otevřeno občer-

stvení U Krtečka, kde si děti a rodiče mohou zakoupit nanuky, nápoje, cukrovinky 

a především refl exní doplňky,“ přiblížil nabídku dopravního centra Jirka Novák, pe-

dagog volného času Sportcentra DDM. 

Děti za vstup do dopravního centra zaplatí 10 Kč, přičemž každá pátá návštěva je 

zdarma.   -jg-
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Pod tímto názvem se skrývá série be-

sed věnovaná seniorům. Proč právě se-

niorům? Důvod je jasný. Tato skupina 

bývá častým terčem různých podvodní-

ků, zlodějů a násilníků. Navíc se správně 

orientovat v  dnešním životě není jed-

noduché. Cílem besed je seznámit pří-

tomné se zásadami osobní bezpečnosti 

v  nejrůznějších situacích. Přiblížit práci 

policie, poradit jak postupovat při zjiš-

tění protiprávního jednání. Informovat 

o  pravidlech platících pro chodce, cyk-

listy i řidiče motorových vozidel a další. 

Z důvodu značné obsáhlosti  jsou témata 

rozdělena do čtyř celků. 

1.Osobní bezpečnost,  2. Městská po-

licie, MKDS, 3. Vyhlášky města a 4. Do-

prava.  Každé setkání je doplněno video 

ukázkou. Nechybí  ani konkrétní pří-

klady z našeho města a vždy je vyčleněn 

prostor pro diskuzi. Občané na jednotli-

vých akcích obdrží  nejrůznější letáčky, 

popřípadě i  drobnosti jako refl exní sa-

molepky na hole apod.  

„Nevědět se nevyplácí“„Nevědět se nevyplácí“

Další setkání se seniory na téma Osobní bezpečnost proběhlo 6.dubna ve 

sdružení Lipka a bylo doplněno  videoprojekcí.  Po dohodě se následující 

beseda uskuteční 18. května, tentokrát na téma - Nutná obrana, krajní 

nouze. Druhá část bude zaměřena na vyhlášky našeho města, a to zejmé-

na na ty novější.  

Vážený pane nadporučíku,
chtěl bych touto cestou poděkovat 

Vašim dvěma kolegům strážníkům  os.

čís.1440; 1446 (jedná se o  strážníky str. 

Najman a  str.Konupka – pozn.red.); za 

jejich příkladnou práci, kterou proká-

zali při výkonu své služby  dne 6.4.2010. 

Jednalo se o  nalezení a  zajištění  mé 

ztracené příruční tašky, ve které se na-

cházely mimo jiné věci, všechny mé klí-

če od garáže ale i od auta včetně bezpeč-

nostních klíčů, imobilizeru a pageru.

Ještě jednou tímto děkuji a  doufám, 

že budou jmenovaní strážníci za svou 

příkladnou práci oceněni.  

 M. V. Prostějov 
Starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař a ředitel městské policie Bc. Jan 

Nagy poděkovali v pátek 16.dubna 2010 dvěma strážníkům městské policie, 

kterým se podařilo dopadnout pachatele závažné trestné činnosti

V závěru března se v prostorách Klubu 

důchodců na ulici Svatoplukova uskuteč-

nila první beseda se seniory z cyklu „Ne-

vědět se nevyplácí“.  Vzhledem k situaci 

v našem městě, kdy se ani u nás neda-

ří vymýtit násilné jednání, okrádání 

a  další patogenní jevy, bylo vybráno 

téma „osobní bezpečnost“, což je pro 

tuto skupinu občanů velice důleži-

té. Úvodem byli přítomní seznámeni 

s  kriminalitou u  nás i  s  případy, kte-

ré se zde v  poslední době 

odehrály.  Seniorům bylo 

nastíněno, jak se v  urči-

tých momentech zachovat. Pro názornou 

představu byla vybrána video ukázka 

„Nebezpečný věk“, která obsahuje šest 

témat:

  1.Život je cennější (bezpečný pohyb 

venku, ve společných prostorách domu – 

pozor na osamocená místa, parky).

  2.Příležitost dělá zloděje (jak se chovat 

v obchodech, nákupních střediscích, v do-

pravních prostředcích - být obezřetní).

   3.Možná přijde i podvodník ( pod 

záminkou dostat se do bytu – neotvírat 

bez použití řetízku, v případě pochyb-

ností obrátit se na linku 156,158  apod.).

   4. Někdo je za dveřmi (pozor na 

podomní prodejce).

   5.Nemusím být oběť (domácí násilí,  

vypočítavé chování potomků k  senio-

rům např. přepis bytu - skončí na ulici).

   6. Klíč k bezpečí (zabezpečení bytu, 

jak se zachovat při vloupání).

Závěrem proběhla diskuze, kdy 

zúčastnění sami sdělovali své ne-

blahé zkušenosti. Někteří projevili 

zájem o  osobní alarm, který může 

v některých případech pomoci proti 

pachatelům.  

Další připravené téma bude městský 

kamerový dohlížecí systém a práce poli-

cie. Jana Adámková, skupina prevence

Předposlední březnový den navštívili strážníci Klub důchodců 
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Město Prostějov
 přijímá do pracovního poměru

 uchazeče na místa strážník Městské policie Prostějov

vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro výkon funkce stráž-

níka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Strážníkem může být občan České republiky, který:

• je bezúhonný

• je spolehlivý

• je starší 21 let

• dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

• je zdravotně způsobilý (fyzická a duševní způsobilost)

Další požadavky:

• řidičský průkaz minimálně skupiny B

• uživatelská znalost práce na PC

• osobnostní předpoklady pro výkon této práce

• výhodou bydliště v Prostějově a okolí

• výhodou zbrojní průkaz

• výhodnou praxe v ozbrojených sborech či bezpečnostních složkách

Zaměstnavatel nabízí:

• zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku

• při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání – pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou

• platové zařazení dle stávajících platových předpisů

• osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků

• rizikový příplatek

• bezplatné výstrojní náležitosti

• příspěvek na stravování

• příspěvek penzijního pojištění

• možnost sportovního vyžití 

• nepřetržitý, dvousměnný nebo jednosměnný provoz

Přijímací řízení se skládá ze vstupního pohovoru, testů fyzické zdatnosti, 

vstupní lékařské prohlídky a psychologických testů. 

Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku a životopisu. 

Dotazník uchazeč obdrží při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, 

Havlíčkova ul. č. 4, na klientském pracovišti, které poskytne i bližší informace. 

Informace lze získat i na tel. 582 402 222.

Město Prostějov vyhlašuje v  po-

řadí čtvrtý ročník soutěže O nejori-

ginálnější maturitní tablo, do které 

se mohou zapojit všechny střední 

školy se sídlem v Prostějově.

 „Soutěž si za dobu svého trvání 

mezi maturanty vytvořila dobré jmé-

no. Na našem informačním středisku 

se už někteří maturanti dotazovali, 

zda se mohou hlásit do soutěže i  le-

tos, což samozřejmě mohou. Ocenit 

ta nejnápaditější maturitní tabla není 

vůbec jednoduché. Abychom docílili 

co možná nejvyšší objektivity hod-

nocení, přidělí každý člen hodnotící 

komise soutěžním tablům určitý 

počet bodů, takže vítěz nakonec vze-

jde z  nejvyššího bodového zisku,“ 

vysvětlil místostarosta Pavel Drmola 

s tím, že zájemci se mohou přihlásit e-

mailem na informační službě městského 

úřadu informace@prostejov.eu . „Tři 

nejlépe hodnocení účastníci dostanou 

peněžní poukázky v  hodnotě 1500,--, 

1000,--  a 500,-- Kč,“ připomněla mís-

tostarostka Alena Rašková.

 Podmínky soutěže 
O nejoriginálnější maturitní tablo:

do soutěže se může přihlásit pouze 

škola, resp. maturitní třída školy se síd-

lem v Prostějově 

e-mailová adresa pro přihlášky: in-

formace@prostejov.eu 

 termín pro přihlášení: do 3. 5. 2010

 pro platné přihlášení je třeba uvést: 

název školy, třídu, umístění tabla (ná-

městí, ulice, číslo domu, popř. název 

obchodu - výlohy), kontaktní osobu 

(e-mail, telefon)

PŘIHLÁŠKA MŮŽE BÝT PODÁ-

NA, I  KDYŽ TABLO JEŠTĚ NENÍ 

V TĚCHTO DNECH VYSTAVENO!!!! 

(odborná komise bude tabla hodnotit 

4. – 7. května 2010)

 Zástupce tříd s  vítěznými tably bu-

dou kontaktováni a své ceny si převez-

mou v  kanceláři starosty v  týdnu od 

10. – 14. 5. 2009.

 Mgr. Jana Gáborová, 

 tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Hlaste se do  soutěže 
„O nejoriginálnější maturitní tablo“ 

BONSAI  KLUB  HANÁ při ČZS Prostějov pořádá 

1. jarní výstavu  

KVETOUCÍ BONSAJE.
KDE: klubovna zahrádkářů, Daliborka 3

KDY: 7.-9.5. 2010   od 9 - 17 hodin

Vstupné dobrovolné, školy zdarma. Poradenská služba zajištěna.

Současně zveme na:

TRADIČNÍ VÝSTAVU  BONSAJÍ
na nádvoří zámku v Konici  28.  - 30. 5. 2010

od 9 - 16 hod.

Poradenská služba, předvádění tvarování.

Vstupné dobrovolné, školy zdarma.
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Ve čtvrtek 8. dubna 2010 bylo slav-

nostně otevřeno nové Středisko mlá-

deže kopané v  Prostějově na sídlišti 

E.Beneše.

„Byl zde vybudován nový objekt, ve 

kterém se nacházejí kanceláře pro spor-

tovní klub, šatny, sociální zázemí a ško-

lící místnost. Pod hlavní budovou a před 

ní vzniklo parkoviště pro zhruba 35 au-

tomobilů. Kolem stávajícího hřiště jsou 

nové chodníky a spojení do tribuny, kte-

rá byla vystavěna mezi stávajícím travna-

tým hřištěm a nově zbudovaným hřištěm 

s  umělým povrchem,“ vyjmenoval Petr 

Brückner z  Odboru rozvoje a  investic 

Městského úřadu Prostějov.

V areálu nechybí oplocení kolem hřiš-

tě, úpravy se dočkaly ochozy kolem hlav-

ního hracího hřiště. V nepo-

slední řadě byly vybudovány 

přípojky kanalizace, vodo-

vodu, plynovodu či osvětlení 

umělého hřiště.

Stavba přišla na zhruba 

60 milionů korun a  byla re-

alizována za příspěvku ROP 

střední Morava – 32,5 milio-

nů korun.

Dodavatelem byla fi rma 

POZEMSTAV Prostějov.

Na podrobnosti k  vý-

stavbě stadionu se ptá-

me vedoucího Odboru rozvoje 

a  investic Městského úřadu Prostějov, 

Antonína Zajíčka

Jak dlouho trvala 

příprava výstavby 

areálu mládežnic-

kého fotbalu?

Vlastní technickou 

přípravu zahájili již 

kolegové z  odboru 

koncepce a  rozvoje, 

kdy v roce 2001 byla 

Sportprojektou Praha 

vybrána lokalita u ZŠ 

E. Valenta jako jed-

na z  variant hledání vhodného prostoru. 

Souběžně byly posuzovány například mož-

nosti vybudování střediska mládežnické 

kopané v blízkosti zamýšleného městského 

parku u sídliště Hloučela.

Můžete nám sdělit zajímavosti týka-

jící se areálu mládežnického fotbalu?

Je pravda, že technické řešení obsa-

huje několik prvků, které bude vhodné 

připomenout. Jedním z  nich je umís-

tění tribuny uprostřed mezi hracími 

plochami tak, aby mohla být získána 

maximální rozloha obou hřišť, a to jak 

tzv. „umělky“, tak i  travnatého hřiště. 

Tribuna je využitelná pro 

obě hřiště a navíc po obvodu 

hřišť je prostorová rezerva 

pro umístění dodatečné tri-

buny. Toto netradiční řešení 

bylo vybráno jako nejefektiv-

nější z mnoha posuzovaných 

variant.

Taktéž umístění vlastního 

objektu šaten je do jisté míry 

vynucené sevřeností prostoru. 

Nicméně výsledné umístění 

dle návrhu Ing. arch. Pavlac-

kého je logické z hlediska pří-

stupu a  návrhem parkovacích 

stání v 1. podlaží objektu bylo dosaženo 

více než 50 parkovacích míst.

Další zajímavostí řešení je možnost 

rozšíření objektu dobudováním další-

ho podlaží v případě, že to provozování 

mládežnického fotbalu bude vyžadovat.

Jaká je životnost umělého trávníku?

Předpokládaná životnost umělého 

trávníku je při odhadovaném provozu 

cca 4 000 hod. ročně a dodržení provoz-

ních podmínek více než 6 – 8 let. To je 

ve srovnání s přírodním trávníkem, který 

je provozovatelný mnohem kratší dobu, 

téměř neměřitelné. -jg-

Výstavba Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Středisko mládeže kopané Prostějov

ve dnech 7. - 9. května 2010 připra-

vuje výstavnická společnost Omnis Olo-

mouc na zimním stadionu v  Prostějově 

akci Prostějovský veletrh s  podtitulem 

Stavba, Auto, Bydlení, Zahrada, Region, 

Zábava. Tato víkendová akce je urče-

na návštěvám celých rodin z  Prostějova 

a  spádového okolí. Svoji nabídku zde 

představí fi rmy z  oblasti zaměření vele-

trhu i místní fi rmy bez rozdílu zaměření.

A co najdou ti, 
kteří na Výstaviště 

v těchto dnech 
zavítají?

Největší podíl vystavovatelů tvoří fi r-

my nabízející výrobky a služby pro stav-

bu a  bydlení. Návštěvníci zde najdou 

širokou nabídku stavebních  materiálů 

a  technologií - zdící materiály, střešní 

systémy, okna, dveře, podlahy, zateplo-

vaní, sanační, a  hydroizolační techno-

logie, stavební chemii, zateplení lodžií, 

garážová vrata, stínící techniku, sanitu, 

vybavení koupelen, obklady a  dlažbu, 

čističky odpadních vod....   Nebude chy-

bět vybavení interiérů, nábytek, bytové 

doplňky i centrální vysavače a elektroin-

stalační prvky.  Oblast vytápění zastoupí 

kromě klasických kompo-

nentů jako kotle a  otopná 

tělesa, kamna, krby  i solární 

kolektory,  tepelná čerpadla, 

nebudou chybět klimati-

zační jednotky. Zajímavá 

je nabídka typových domů 

klasických i  dřevostaveb, 

možnosti fi nancování byd-

lení.

Město Prostějov před-

staví stavební parcely pro 

bytovou výstavbu v prosto-

rách lokality u nemocnice. 

Mnohé jistě zaujme i sta-

vební technika, osobní 

i  užitkové automobily, 

elektro skútry a  elektro 

kola.  Svou činnost zde 

představí také regionální 

společnosti sdružení. 

Neméně zajímavou části 

veletrhu je doprovodný program. K  vi-

dění budou např. rukodělná řemesla, his-

torický tanec, biketrialová exhibice, mažo-

retky, střelba z kuše, modely aut, historický 

klub aut atd. O dobrou náladu se postará 

cimbálová muzika i vystoupení folklórního 

souboru,.  Děti jistě zaujme kouzelnické 

vystoupení. Jsou pro ně připraveny různé 

atrakce – skákací hrad, trampolína a také se 

mohou zapojit do soutěže  Prostějov v roce 

2050 očima dětí. …. 

V  rámci doprovodného programu je 

také připraven blok přednášek k  dotač-

nímu programu Zelené úsporám, rege-

neraci bytových domů a  problematice 

nízkoenergetickcých domů. K  dispozici 

pro zodpovězení dotazů k programu Ze-

lená úsporám budou specialisté Státní-

ho fondu životního prostředí a nezávislí 

ekoporadci. 

Závěrem nezbývá než všechny pozvat 

do Prostějova na zimní stadion pro za-

jímavé  informace, inspiraci i pobavení. 

Pro veřejnost je otevřeno v pátek a sobo-

tu od 9 do 18 hod., v neděli do 17 hod.

 -ef-

Více informací na www.omnis.cz nebo 

na tel.: 587 433 124, 776 711 499. 

PREMIÉRAPREMIÉRA Prostějovského veletrhu  Prostějovského veletrhu 
na zimním stadionuna zimním stadionu
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Létající rabín v USA, Američané přijali hudbu s nadšením

Radka Fišarová a Tomáš Savka s Dechovým 
orchestrem ZUŠ Vl. Ambrose 7. května v Prostějově

Nestává se příliš často, aby kapela z

našeho regionu vystupovala v zámoří.

Prostějovskému pětičlennému ansámb-

lu Létající rabín, věnujícímu se klezme-

ru – tedy lidové hudbě východoevrop-

ských Židů, se to v půli března podařilo,

a na základě pozvání Velvyslanectví

České republiky ve Washingtonu D.C.

Mladí muzikanti zde strávili téměř

týden, kdy koncertovali v New Yorku a

Washingtonu D.C. 

„Začátkem února se na nás obrátila pra-

covnice kulturního oddělení ambasády s

nabídkou vystoupení v rámci programu

Voices of Terezín, který ve spolupráci s

místní American University ambasáda při-

pravuje. Konkrétně se jednalo o vystoupe-

ní při příležitosti uvedení divadelní hry

Smoke of Home – Kouř domova, napsané

v koncentračním táboře Terezín. Ve spo-

lupráci s Českým centrem v New Yorku

jsme domluvili druhé vystoupení v rámci

kulturního programu Jewish Community

Center na Manhattanu, doladili cestovní

formality a mohli jsme vyrazit. Mimo dva

předem domluvené koncerty jsme sami

uspořádali i nezapomenutelné pouliční

vystoupení v newyorském Central Parku.“

uvedl manažer kapely a klarinetista

Vojtěch Pospíšil. 

Hudbu Létajícího rabína, který je loňským

laureátem Ceny města Prostějova, přijali v

USA nadmíru pozitivně. Vojtěch Peštuka,

umělecký vedoucí klezmerové kapely a

houslista, k tomu říká: „Klezmer je v USA

na velmi vysoké úrovni a díky zázemí na

univerzitách a početné židovské komunitě

odvedli lidé, kteří se zde této hudbě věnu-

jí, obrovský kus práce jak na poli terénního

výzkumu, tak na poli komerčních

nahrávek a popularizace této hudby ve

světě. I my při své práci z výsledků jejich

činnosti často čerpáme. Američané jsou v

klezmeru prostě špička a proto jsme byli

velice příjemně překvapeni pozitivními

ohlasy místních. Někteří z nich dokonce

říkali, že jsme lepší než místní kapely. Ať

už je to jakkoliv, naše hudba zanechala

velmi pozitivní dojem a podařilo se nám

navázat kontakty, které v budoucnu roz-

hodně využijeme.“ 

Všichni členové kapely, tedy i akordeonis-

ta Miroslav Ondra, flétnistka Jana Dosedě-

lová a kontrabasista Pavel Jurečka, se sho-

dují na tom, že vystupování v USA bylo

pro Létajícího rabína výrazným impulzem

a cennou zkušeností, kterou bezprostředně

zúročí v další hudební tvorbě. Do USA

byli pozváni mimo jiné i na základě refe-

rencí, které o nich hovoří jako o nejlepší

kapele v žánru v České republice a muzi-

kanti mají v úmyslu tuto pověst potvrdit. V

létě plánují vystupovat po celé České

republice a chystají se také do Rumunska.

Bližší informace o kapele, jejich vystupo-

vání v USA i v budoucnu můžete zjistit na

webových stránkách kapely www.letajici

rabin.com. -red-

,,V dálkách ztracený“. Tak se jmenuje kon-

cert Dechového orchestru ZUŠ Vl.Ambrose

v Prostějově a jeho hostů – Radky Fišarové a

Tomáše Savky, který se uskuteční v pátek 7.

května 2010 v 19 hodin v prostějovském

divadle v rámci festivalu Prostějovské dny

hudby.

Po řadě úspěšných koncertů v minulých

letech je snahou našeho orchestru poslucha-

če a naše příznivce opět něčím překvapit, tak

jako se nám povedlo v roce 2008 koncertem

,,Filmusic“. Tentokrát jsme si přizvali ke spo-

lupráci muzikálovou a jazzovou zpěvačku

Radku Fišarovou a sólového zpěváka, muzi-

kálového herce a finalistu první řady Česko

hledá Superstar Tomáše Savku. 

Radka se narodila v Praze - Libni. V pěti

letech začala zpívat ve sboru Bambini di

Praga a zároveň se začala učit v ZUŠ – obor

zpěv a hra na kytaru. Ve dvanácti letech zalo-

žila vlastní country kapelu Auris. Její zájem o

hudbu vyústil ve studium na pražské konzer-

vatoři Jaroslava Ježka. V roce 1998 získala

titulní roli v muzikálu Evita a stala se tak nej-

mladší představitelkou této role na světě. Pře-

lom v její kariéře znamenala úloha Edith Piaf

v tanečním muzikálu Edith – vrabčák z

předměstí. Výčet dalších muzikálových rolí

zahrnuje tituly Kleopatra, Rebelové, Dracu-

la, Angelika a další. Jako historicky první

muzikálová zpěvačka v ČR je obsazena  na

scénu Národního divadla do role Lukrécie v

baletním muzikálu „Lucrezia Borgia“.

Mimo vystupování v muzikálech a divadlech

koncertuje Radka s jazzovým triem a progra-

mem skladeb vlastních či jiných autorů pod

názvem „Malá pocta velké Edith“. 

Tomáš Savka o sobě říká: ,, Narodil jsem se

v Karlových Varech, ale prakticky do mých

15 let jsem žil v Horním Slavkově. Tam jsem

chodil také do základní školy. Na konci

deváté jsem úspěšně složil přijímací zkoušky

na Gymnázium v Sokolově. Nutno dodat, že

mým koníčkem po celou tu dobu byla samo-

zřejmě hudba všeho druhu. Ve druhém

ročníku jsem odešel studovat hudební Max -

Reger - Gymnasium v německém Ambergu.

Začal jsem chodit na sólový zpěv, do sboru,

hrál jsem v orchestru na housle. Byly a jsou

to pro mě jedny z nejhezčích chvil v mém

životě. Roční výměnný pobyt v Ambergu

skončil a já se vrátil zpět do Čech na Gym-

názium v Sokolově a studoval a studoval,

dokud nepřišla SuperStar. Co se se mnou

dělo v průběhu soutěže, všichni, co jste ji sle-

dovali, víte… Ještě jsem stihl ukončit čtvrtý

ročník. Maturitu jsem zvládl na podzim

2004, ale kroky mého života už směřovaly k

hudbě. A jsou úspěšné.“  Tomáš vystupoval

např. v muzikálech  Bídníci, Miss Saigon,

Dracula a aktuálně v muzikálu Baron Prášil.

Cizí mu není ani swingová muzika, jak doka-

zuje spolupráce s Big Bandem Felixe Slo-

váčka. 

Ale nejen krásné písně v podání zpěváků

budou znít na koncertě. Dechový orchestr si

pro vás připravil zcela nový koncertní pro-

gram od klasiky až po skladby tzv. symfo-

nické dechové hudby, která je interpretačně

náročná, ale pro muzikanty, a věřím že i pro

posluchače velmi přitažlivá. 

Přijďte si zpříjemnit páteční večer. 

Na shledání se těší Rudolf Prosecký, 
dirigent Dechového orchestru, 

a všichni členové orchestru.
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SOBOTA 1. KVĚTNA

17.30    Milý Johne      

Americké romantické drama

Silný romantický příběh lásky….
V hl. rolích  Ch. Tatum, A, Seyfriendová.

Režie: Lasse Halström, 105 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži přístupný

20.00 Nine 

Velkolepý americký muzikál 

Muzikál, který si nemůžete nechat ujít!
V hl. rolích  D. Day Lewis,  S. Lorenová, M.

Cottillardová, N. Kidmanová, P. Crúzová, K.

Hudsonová, J. Denchová aj Režie: Rob Marshall, 120

min, české titulky, ŚUP, premiéra, mládeži přístupný 

NEDĚLE 2. KVĚTNA

17.30  Milý Johne       

20.00    Nine      

PONDĚLÍ 3. KVĚTNA

17.30  Nezapomeň na mě 

Americký romantický film     

….nový idol stříbrného plátna! Ano, Robert Pattison !
Režie: Allen Coulter, 113 minut , české titulky, pre-

miéra, mládeži přístupný 

20.00    Pevné pouto  

Americké drama

Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm….
V hl. rolích  S. Ronanová, M. Wahlberg, R. Weissová,

S. Sarandonová, S. Tucci aj. Režie: Peter Jackson, 135

minut, české titulky, ŠUP, premiéra, mládeži do 12 let

nevhodný 

ÚTERÝ 4. KVĚTNA

17.30 Nezapomeň na mě     

20.00    Pevné pouto           

STŘEDA 5. KVĚTNA

17.30 Nezapomeň na mě     

20.00    Pevné pouto  

ČTVRTEK 6. KVĚTNA

17.30  Doktor od Jezera hrochů 

Česká filmová komedie

Troška nepraktické švandy !!!! 
20.00    Doktor od Jezera hrochů   

PÁTEK 7. KVĚTNA

17.30  Doktor od Jezera hrochů 

20.00    Doktor od Jezera hrochů     

SOBOTA 8. KVĚTNA

17.30  Doktor od Jezera hrochů 

20.00    Doktor od Jezera hrochů   

NEDĚLE  9. KVĚTNA

17.30  Doktor od Jezera hrochů 

20.00    Doktor od Jezera hrochů   

PONDĚLÍ 10. KVĚTNA

14.00    Mikulášovy patálie     

Fr  2009,  90 min, režie:  Laurent Tirard, 

17.30    Babylon A. D. 

Sci-fi thriller 

Vin Diesel v hlavní roli sci-fi thrilleru Mathieu
Kassovitze! 
V hl. rolích  G. Depardieu, V. Diesel, M. Yeohová al

Režie : M. Kassovitz,  90 min, české titulky, premié-

ra, mládeži do 12  let nevhodný 

17.30    Babylon A. D. 

ÚTERÝ 11. KVĚTNA

17.30    Babylon A. D. 

20.00    Babylon A. D.  

STŘEDA 12. KVĚTNA

17.30    Babylon A. D. 

20.00    Babylon A. D.  

ČTVRTEK 13. KVĚTNA

17.30   Chůva v akci                                      

Americká akční komedie

Agent CIA hlídá tři děti…..

V hl. roli  J. Chan,  .režie: Brian Levant, český dabing,

92 minut,   premiéra, mládeži přístupný 

20.00    I love You Philip Morris    

Americká komedie

Vyjímečný příběh o útěcích za láskou    
V hl. rolích  .J.Carrey a E. McGregor, 98 min., české

titulky,   mládeži do 15 let nevhodný

PÁTEK 14. KVĚTNA

17.30    Chůva v akci                                         

20.00    I love  You Phillip Morris 

SOBOTA 15. KVĚTNA

17.30    Chůva v akci                                         

20.00    I love  You Phillip Morris 

NEDĚLE 16. KVĚTNA

17.30    Chůva v akci                                         

20.00    I love  You Phillip Morris 

PONDĚLÍ 17. KVĚTNA

17.30 Oko nad Prahou 

Český filmový dokument 

Příběh jednoho muže, jedné stavby, jedné lásky ….
Režie: Olga Špátová, premiéra, 78 minut, mládeži pří-

stupný!

20.00 I love You  Phillip Morris  

ÚTERÝ 18. KVĚTNA

17.30 Oko nad Prahou 

20.00 I love You  Phillip Morris 

STŘEDA 19. KVĚTNA

17.30 Oko nad Prahou 

20.00 I love You  Phillip Morris 

ČTVRTEK 20. KVĚTNA

17.30 Exmanželka  za odměnu  

Americká akční komedie

Dostat  bejvalku za mříže….Kšeft snů !
V hl. rolích J. Anistonová, G. Butler, Ch. Baranski 

Režie: Andy Tennant, 110 min, české titulky, premié-

ra, mládeži přístupný. 

20.00 Legie 

Americký horor 

….poslední pozemská bitva kdesi uprostřed pouště
Mojave….
V hl. rolích P. Bettany, L. Black, D. Quaid, A.Palicki,

Ch. Dutton  aj.  Režie: Scot Stewart, 100 minut, české

titulky, mládeži do 12 let nevhodný. 

PÁTEK 21. KVĚTNA

17.30 Exmanželka za odměnu 

20.00 Legie

SOBOTA 22. KVĚTNA

17.30 Exmanželka za odměnu 

20.00     Legie

NEDĚLE 23. KVĚTNA

17.30 Exmanželka za odměnu 

20.00     Legie

PONDĚLÍ 24. KVĚTNA

14.00 Alvin a Chipmunkové 2

USA 2009,  90 min,  režie:  Betty Thomasová 

17.30 New Yorku, miluji Tě  

Krátké romantické příběhy 

Příběhy jednoho z nejkrásnějších měst světa  
V hl. rolích  H. Christemsen, A. Garcia, N.

Portmanová, O. Bloom, Ch.Ricciová, Maggie Q.,

Shia LaBeouf, režie: různí tvůrci, 103 min, české titul-

ky, premiéra, mládeži  přístupný

20.00 The Box  

Americký sci-fi thriller

Jste experiment….
V hl. rolích C. Diazová, J. Marsden, aj.     

Režie: Richard Kelly, 115 min, české titulky, premié-

ra, mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 25. KVĚTNA

17.30 New Yorku, miluji Tě 

20.00 The Box

STŘEDA 26. KVĚTNA

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

BIJÁSEK

BIJÁSEKBIO KORUNA

BIO KORUNA

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

SOBOTA 1. KVĚTNA

17.30 Prokletý ostrov                  

Americký akční thriller. Někdo tu schází…..
V hl. rolích L. diCaprio, M. Ruffalo, B. Kingsley, E.

Mortimerová,   M. von Sydow režie : Martin Scorsese, 138

min, české titulky, repríza, ŠUP, mládeži do 15 let nepří-

stupný.   

20.00 Prokletý ostrov     

ÚTERÝ 4. KVĚTNA

17.30 Smlouva s vrahem 

Koprodukce 1990,  80 min, režie: Aki Kaurismäki   

PÁTEK 7. KVĚTNA

17.30   Kniha přežití                                   

Americký akční film  

Civilizace neexistuje, zákony neplatí
V hl. rolích L.d, Washington, G. Oldman, M.

Kunisova, J. Bealsová…  Režie: Allen a Albert

Hughesovi, 118 min, české titulky, premiéra, ŠUP,

mládeži do 12 let nevhodný.   

20.00   Kniha přežití  

SOBOTA 8. KVĚTNA

17.30   Kniha přežití 

20.00   Kniha přežití 

PÁTEK 14. KVĚTNA

17.00 A v a t a r              

Americké  akční sci-fi   

Vítejte v novém světě za hranicí Vaší fantazie. 
V hl. rolích S. Worthington, Z. Saldanová, S.

Weaverová M. Rodriguez, režie :  James Cameron,

166 min !, český dabing,  ŠUP, repríza,  mládeži pří-

stupný

20.00 A v a t a r   

SOBOTA  15. KVĚTNA

17.30   Avatar 

20.00   Avatar 

ÚTERÝ  18. KVĚTNA

20.00   Harold a Maude      

USA 1971, 92 min, režie: Hal Ashby   

STŘEDA 19. KVĚTNA

15.00   Co tě nezabije….   

UČR 2009, 110 min, režie: Miroslav Šmídmajer      

PÁTEK 21. KVĚTNA

17.30    Pevné pouto  

Americké drama. Příběh o životě a o tom, co následovalo po
něm….V hl. rolích  S. Ronanová, M. Wahlberg, R.

Weissová, S. Sarandonová, S. Tucci aj. Režie: Peter Jackson,

135 minut, české titulky, ŠUP, repríza, mládeži do 12 let

nevhodný 

20.00    Pevné pouto  

SOBOTA 22. KVĚTNA

17.30  Pevné pouto                            

20.00  Pevné pouto     

PÁTEK 28. KVĚTNA

17.30  Percy Jackson: Zloděj blesku 

Americká fantastická komedie    

Obyčejný teenager jednoho dne zjistí, že je potomkem antic-
kých bohů….V hl. rolích  P. Brosnan, R. Dawson, U.

Thurmanová, S. Bean, režie: Chris Kolumbus, 118 min.,

český dabing, ŠUP,  premiéra,  mládeži přístupný

20.00  Percy Jackson: Zloděj blesku

SOBOTA 29. KVĚTNA

17.30  Percy Jackson: Zloděj blesku 

20.00  Percy Jackson: Zloděj blesku 

STŘEDA 5. KVĚTNA

13.00 VESMÍRNÍ OPIČÁCI           

„První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je

zatím poslední ...doufejme, že se vrátí!“ Když NASA,

Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál

před problémem, který byl nad jeho síly, povolal do služby .

USA 2008. 77 min.

Vstupné 60,-Kč

PÁTEK 7. KVĚTNA

20.00   VLKODLAK

Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá. Od chvíle,

kdy ve filmové klasice studia Universal, zoufalý

vlkodlak poprvé zavyl na Měsíc, uplynulo už skoro

sedmdesát let, přesto postava spořádaného člověka,

který se pod vlivem úplňku mění v krvelačnou bestii,

nepřestává diváky fascinovat.

Horor, Velká Británie, USA, 2010, 102 min.

v původním znění s titulky ,nepřístupný do 15 let

Vstupné 50,-Kč

PÁTEK 14. KVĚTNA

20.00   CHŮVA V AKCI 

Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špió-

nem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem

pohlídat tři děti.

Akční/komedie, USA, 2010, 92 min, český dabing

přístupný

Vstupné 50,-Kč

STŘEDA  19. KVĚTNA

13.00   NA PŮDĚ

Animovaná pohádka pojednávající o poklidném životě

panujícím v království odložených hraček, trvajícím však

jen do doby, než se o krásnou panenku Pomněnku začne

zajímat krutý vládce Říše Zla. V boji o její záchranu se ale

projeví síla přátelství a touha zachránit starý dobrý svět...    

Česko 2009. 90 min.

PÁTEK 28. KVĚTNA

20.00 SOUBOJ TITÁNŮ        

Perseus (Sam Worthington), syn boha Dia a pozemské

krásky, je nevědomky zatažen do intrik více či méně

malicherných konfliktů ostatních bohů. Ale válka

mezi bohy by mohla zničit celý svět.

Akční/drama/fantasy, Velká Británie, USA, 2010, 106

min. v původním znění s titulky, nepřístupný do 12 let

Vstupné 50,-Kč

17.30 New Yorku, miluji Tě  

20.00    The Box

ČTVRTEK 27. KVĚTNA

17.30   Iron Man 2  

Americký akční film

Komiksový superhrdina se dočkal druhého dílu!!!!
V hl. rolích  R. Downey Jr., G. Paltrowová, S.

Johanssonová, S. Rockwell, M. Rourke,   režie: Jon

Favreaou,  117 minut, český dabing, ŠUP, premiéra,

mládeži od 12 let přístupný 

20.00   Muži co zírají na kozy 

Americká černá komedie

Bizarní černá komedie, inspirovaná skutečnými
událostmi….
V hl. rolích G. Clooney, J. Bridges, E. McGregor, K.

Spacey, režie: Grant Heslov, 94 min, české titulky,

premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

PÁTEK 28. KVĚTNA

BIO SENIOR

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

ART FILM

ART FILM

17.30   Iron Man 2

20.00   Iron Man 2  

22.15   Muži, co zírají na kozy 

- NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

SOBOTA  29. KVĚTNA

17.30   Iron Man 2

20.00   Iron Man 2  

22.15   Muži, co zírají na kozy 

- NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

NEDĚLE 30. KVĚTNA

17.30   Iron Man 2

20.00   Muži, co zírají na kozy 

PONDĚLÍ 31. KVĚTNA

17.30   Iron Man 2

20.00   Iron Man 2 

BIO KORUNA
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Dokument o projektu Národní knihovny,

který navrhl architekt Jan Kaplický (1937

- 2009) a který vstoupil do povědomí pod

přízviskem "Chobotnice", líčí jednu z nej-

známějších politicko-společenských kauz

uplynulých let. Ukazuje její absurdní peri-

petie: od autorovy radosti z vyhrané sout-

ěže, přes odmítavou reakci prezidenta

Václava Klause, zpochybňování místa

realizace projektu a obskurních úřednic-

kých průtahů, po Kaplického náhlou smrt

a následné zrušení plánované stavby. Ve

sporu, který rozjitřil naši odbornou i laic-

kou veřejnost, se angažovala řada

známých osobností, včetně bývalého pre-

zidenta Václava Havla. Jeho dopis

Kaplického dceři Johance tvoří jednu z

point snímku. Další rovina kroniky,

protkané šoty z televizního zpravodajství,

záznamy z veřejných i soukromých debat

i záběry z demonstrací na podporu projek-

tu, přibližuje Kaplického pozoruhodnou

osobnost a jeho unikátní dílo. Na jejich

mládí a společné záliby vzpomíná archi-

tektův spolužák a celoživotní přítel Pavel

Bobek. Další zajímavé postřehy zazní od

světoznámé architektky Evy Jiřičné, teore-

tika Zdeňka Lukeše, či od mladých členů

Kaplického týmu z jeho londýnského stu-

dia Future Systems.

Pan chůva, dočasný opatrovník tří patřičně

vzdorovitých dětských samorostů (kteří

však postupně bez výjimky roztají jako trio

sněhuláků) a domácích mazlíčků, nemá na

vybranou, nebo si spíše vybírat prostě

nechce. On je zkrátka pevně odhodlán

spájet nespojitelné – kariéru nájemného

agenta a vzorného manžela i tatíka. Kdykoli

nasadí (opravdu doslova nasadí) svoji verzi

vřelého, rodičovsky kamarádského úsmě-

vu, naskočí oběma (respektive všem) gene-

racím zastoupeným v sále husí kožní

pokryv. Akční komedie, ve které agent CIA

zjistí, že být špiónem je vlastně jen legrace

v porovnání s úkolem pohlídat tři děti.

Zasloužilý tajný agent s tváří hvězdy kung-

fu filmů Jackie Chana má před sebou další

z řady životu nebezpečných misí, při níž

musí využít všech svých schopností tvrdé-

ho výcviku - musí zvládnout ohlídat tři děti

své přítelkyně, aby měl šanci na odměnu v

podobě jejího ANO. Nikdy si nechtěl brát

práci domů, ale jedno z dětí omylem stáhne

z jeho počítače supertajná data, která z

domu udělají cíl odvěkého nepřítele z řad

ruských teroristů. I bez toho to bylo o život,

ale teď nastává opravdový blázinec... 

CHŮVA V AKCI Režie:Brian Levant

John jako mladý se snaží najít rovnováhu

mezi ním a jeho otcem. Při propustce z

armády potkává Savannah. Stávají se z

nich přátelé potom, co John skočí pro její

kabelku do vody. U ohně s vysokoškoláky

se seznamuje se Savanniným přítelem

Timem Wheddonem. Po počátečním set-

kání se John a Savannah opět sejdou na

pláži, kde on ji učí surfovat. Rychle se do

sebe zamilují. Savannah po setkání s jeho

otcem vysvětluje Johnovi, že otec má

zřejmě Aspergerův syndrom, a proto je

tak odtažitý a věnuje se stále jenom své

sbírce mincí. John se rozzuří a uhodí Tima

do nosu. Před odjezdem zpět do armády

mu Savannah a Tim odpouštějí, a John

slibuje, že si po své vojenské misi

Savannah vezme. Později přijíždí domů a

stráví se Savannah noc. Ona mu zane-

chává dopis, kde mu slibuje svou lásku.

John je šťastný, ale cítí povinnost se vrátit

k armádě. Ale v jeden den jejich láska

zažije velký zlom: Johna povolají zpět do

armády a on musí poslechnout. Savannah

si s Johnem slíbí, že si po celou dobu

budou psát. Kdy bude ale Milý Johne

napsáno naposledy? 

MILÝ JOHNE                                    Režie: Lasse Halström

Hlavní devízou Iron Mana 2 je ale jeho

příběh. Zatímco většina maskovaných

reků neúnavně střídá civilní a neporazitel-

nou, tajnou identitu, zručný vynálezce a

zbrojař Tony Stark v přímém přenosu do

celého světa vyzvonil, že pod kovovým

oplechováním se skrývá on. 

Bezprecedentní odhalení samozřejmě nese

následky. O Iron Mana se začne vehement-

ně zajímat vláda Spojených států, která

chce Tonyho Starka zlanařit do svých slu-

žeb. Nespí pochopitelně ani konkurence,

zejména jistý Justin Hammer, jenž je

vždycky za Starkem o krok pozadu a teď

slibuje, že když Stark neodevzdá vládě své

hi-tech brnění, vyrobí pro ni vlastní.

Nebezpečí pro Tonyho znamená i

„východní vítr“, potetovaný rabiát ruského

původu Ivan Vanko, přezdívaný Whiplash.

Ten má kromě nevyřízených účtů se

Starkovou rodinou k dispozici i dva elek-

trické biče, schopné cokoliv a kohokoliv

(ideálně ale Tonyho) přetnout vejpůl.

Sílícímu zástupu nepřátel pomáhá Tonymu

čelit jeho věrná a zamilovaná asistentka

Pepper Potts, která mezitím povýšila na

ředitelku Stark Industries, a jeho armádní

spojka Jim Rhodes. Další do party je pak

nová Tonyho asistentka, která toho ví a

umí víc, než je ochotná připustit, a jejíž

úmysly mohou, ale také nemusí být zcela

čisté.

IRON MAN 2  Režie: Jon Favreaou

Příběh o životě a o tom, co následovalo po

něm. „Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo

mi čtrnáct, když mě zavraždil.“ Těmito

slovy začíná hlavní hrdinka filmu Pevné

pouto vyprávět svůj nevšední životní a

posmrtný příběh. Adaptace stejnojmenné

knížky Alice Sebold, která se stala pravou

literární senzací, se ujal režisér Peter

Jackson, jenž si udělal jméno na jiné klasi-

ce – Tolkienově trilogii Pán prstenů. Susie

(Saoirse Ronan) je obyčejná čtrnáctiletá

holka, která udělala tu chybu, že šla jedno-

ho dne ze školy domů zkratkou přes pole.

A tam potkala pana Harveyho. A z tohohle

nenápadného souseda se vyklubala zrůda,

která ji připravila o život. V jejím případě

ale smrtí všechno nekončí. Susie se ocitá

ve zvláštním světě mezi nebem a zemí, ze

kterého pozoruje, jak probíhá pátrání po

jejím vrahovi a zároveň drží palce členům

své rodiny, aby její náhlý odchod ustáli.

Není to jednoduché – tatínkovi Jackovi se

smysl života smrsknul na touhu nalézt a

potrestat toho, kdo jim způsobil tu strašnou

ztrátu. Máma Abigail se pro změnu snaží

co nejlíp zakonzervovat dceřinu památku,

až se v domácím mauzoleu začne dusit a

uteče z něho. Zbývající děti, Lindsay a

Buckley, se se ztrátou své sestry snaží

vyrovnat úměrně svému věku a zároveň

získat pozornost rodičů, kteří žijí jen pro

mtrvou Susie.

PEVNÉ POUTO Režie: Peter Jackson

Film Exmanželka za odměnu vznikl při

obyčejném sousedském rozhovoru. Těmi

sousedy byli shodou okolností producent

Neal H. Moritz a režisér Andy Tennant,

kteří spolu v minulosti vyrobili úspěšný

film Holka na roztrhání.Věčně nezamě-

stnaný Milo Boyd (Gerard Butler) dostane

práci jako "lovec odměn" - má za úkol

dostat před soud lidi, kteří si to zaslouží.

Jeho dalším terčem je jeho ex-manželka

Nicole (Jennifer Aniston), novinářka,

která pracuje na článku o skrývané vraždě.

Najít temperamentní ex-manželku zas až

tak těžké nebude, chytit ji už bude trošku

těžší, ale vypořádat s lidmi, co se ji snaží

zabít...? Na Milo Boyda, smolařského

lovce odměn, se usměje štěstí, když dosta-

ne za úkol vystopovat a předat spravedl-

nosti svou bývalou manželku, reportérku

Nicole Hurley. Domnívá se, že ho čeká

snadná odměna, ale když mu Nicole

zmizí, aby sledovala stopu vražedného

spiknutí, uvědomuje si, že nic, co se týká

jeho a Nicole, není jednoduché. Oba

bývalí partneři neustále stupňují finty, kte-

rými se jeden druhého snaží obelstít - do

chvíle, než zjistí, že jim jde oběma o život.

Možná se domnívali, že splnit manželský

slib lásky, věrnosti a vzájemného respektu

byl úkol nad jejich síly. Pokud ale chtějí

přežít, budou muset společně překonat

nástrahy mnohem větší.

EXMANŽELKA  ZA ODMĚNU             Režie:Andy Tennant

OKO NAD PRAHOU Režie:Olga Špátová
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STŘEDA  5. KVĚTNA

19:00   Guy de Maupassant

MILÁČEK (Bel-Ami)

Městské divadlo Mladá Boleslav
divadelní sál skupina B
Budete překvapeni, kolik má Paříž před 123 roky společného s

naší současností. Úspěšný je ten, kdo se dokáže zbavit svědomí.

Pouze ten má právo nazývat se Miláčkem. Komu zbyly morální

zásady, nemá šanci. Urvi, co můžeš. A proč ne, když všichni okolo

dělají totéž? Vždyť je to tak normální, tak lidské. Vždy jde pouze

o to, kdo s koho! Hrají: P. Mikeska, J. Kovalčíková j.h., R. Teprt,

K. Frydecká, D. Teichmannová, O. Jirák ad.

Režie: Pavel Khek

Konec představení asi ve 22 hodin

Vstupné 190, 200, 210 Kč

ČTVRTEK 6. KVĚTNA

10.00  DĚTI DĚTEM

divadelní sál pro školy
Komponovaný pořad žáků ZUŠ pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

Konec představení asi v 11 hodin

Vstupné 20 Kč

SOBOTA 15. KVĚTNA

19:00  Eduard Künnecke

BRATRÁNEK Z BATÁVIE

Slezské divadlo Opava
divadelní sál skupina B
Intimně laděná opereta o sedmi postavách, bez sborových a balet-

ních čísel, s osobitou melodikou a lehkou opojnou kompozicí.

Příběh je situován do holandského prostředí. Julie již deset let

čeká na svého bratránka, který jí vyznal lásku, přísahal věrnost do

konce života a pak odjel do Batávie. I když se bratránek už deset

let neohlásil, Julie ho stále miluje. Strýček Josef má úmysl vdát

Julii za svého synovce, kterého nezná. Důvodem je velký majetek

Julie. Ve stejnou dobu se objeví synovec i bratránek.

Hrají a zpívají: E. Trupar, Š. Maršálová/O. Procházková, T.

Kavecká/T. Švarcová, I. Kaplová/Z. Mervová, P. Murcek/M. Sla-

vík j.h. Dirigent: Jan Snítil,  režie: Oldřich Kříž j.h.

Konec představení asi ve 21.30 hodin

Vstupné 190, 210, 230 Kč

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

Mladoboleslavský Miláček
vykresluje i rychlokvašené

posametové kariéry
Inscenaci Guye de Maupassanta Miláček v nastudo-

vání Městského divadla Mladá Boleslav  uvede prostě-

jovské divadlo ve středu 5. května v 19 hodin pro abo-

nentní skupinu B. Úspěšné inscenace mladoboleslav-

ského souboru si všimla i Česká televize, která v polo-

vině ledna odvysílala její záznam.

„Nenechte si ujít Miláčka. Budete překvapeni, kolik má

Paříž před stodvacetitřemi roky společného s naší součas-

ností. Úspěšný je ten, kdo se dokáže zbavit svědomí. Pouze

ten má právo nazývat se Miláčkem. Komu zbyly morální

zásady, nemá šanci. Urvi, co můžeš. A proč ne, když všich-

ni okolo dělají totéž? Vždyť je to tak normální, tak lidské.

Vždy jde pouze o to, kdo s koho! O prachy, o moc, o

potlesk davu.“ Těmito slovy zvou inscenátoři na předsta-

vení, které vykresluje Paříž konce 19. století jako sladkou

dobu nevázané zábavy, kabaretů na Montmartru, absintu,

barových tanečnic a her. Toto svobodomyslné končící sto-

letí je ale současně doupětem nevěry, intrik, kariérismu,

špinavé politiky, touhy po moci, cesty nahoru přes ložnice

bankéřů. V Mladé Boleslavi se do dramatizace románu

pustili Petr Mikeska s Pavlem Khekem. Příběhem o str-

mém vzestupu zběha Duroye do vyšší společnosti se jim

podařilo věrohodně vykreslit podobné rychlokvašené

kariéry naší posametové éry.  „Výtah nahoru funguje - stačí

se rozhlédnout vůkol napříč naší mediální a politickou scé-

nou,“ glosuje představení kritik J. P. Kříž, který inscenaci

hodnotí jako poučné, aktuální, varovné, i dnes provokující,

dekadentní drama o duchovním úpadku. 

-eze-
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Velký Kosíř není jen název nejznámější

hanácké hory, ale i označení přírodního

parku, který na svém území nabízí díky

kombinaci mnoha jedinečných přírodních

podmínek řadu unikátních rostlin a živoči-

chů. Velmi zajímavý je i geologický podklad

celého území a také jeho pravěké osídlení.

Proto dostala nová výstava otevřená 1.

dubna v hlavní budově prostějovského

muzea název „Velký Kosíř – příroda a

lidé“. 

Tato výstava je pokračováním dlouholeté

úspěšné spolupráce s ČSOP – Regionálním

sdružením Iris a její realizace proběhla za

finanční podpory Města Prostějova.

Fotografie chráněných rostlin a živočichů,

původních lesních společenstev a různých

dalších zajímavostí byly doplněny ukázkami

různých typů hornin z prostoru Velkého

Kosíře a také četnými archeologickými arte-

fakty, které svědčí o dávném životě našich

předků.

Výstava „Velký Kosíř – příroda a lidé“

potrvá až do 5. září 2010.

Hlavní budova nám. TGM:

Stálé expozice

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

1. 4. – 5. 9.

Velký Kosíř, příroda a lidé

1.4. – 6. 6.

Josef Franc/Ivo Snídal/Martin Snídal – Via

Baltica - fotografie z putování Lotyšskem a

Estonskem

8. 4. – 23. 5.

Slavné vily Brna a Jihomoravského kraje

27. 5. – 5. 9.

Z historie četnictva a policie 

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

29. 4. – 13. 6.

ZUŠ Prostějov – 110 let od založení

VELKÝ KOSÍŘ – PŘÍRODA A LIDÉ

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991
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Po delší době se vrací do České republiky

vynikající jazzman hrající na tzv. Hammon-

dovy varhany Ondřej Pivec. Na jeho skvělé

varhanické umění se můžete těšit ve čtvrtek

13. května 2010 od 19 hodin, kdy zahraje se

svou vlastní kapelou Organic Quartet v pro-

stějovské kavárně Botanico Café. Energický

hudebník žijící v New Yorku Vás zaujme

svoji upřímností a nadšením. V současnosti

patří mezi nejvýraznější osobnosti české jaz-

zové scény. V jeho čtyřčlenné kapele se sešli

jedni z nejkvalitnějších hudebníků, které

česká hudební scéna nabízí: na tenorsaxofon

hraje Jakub Doležal, na elektrickou kytaru

Libor Šmoldas, na bicí Tomáš Hobzek.

Kapela je součástí kvalitní mladé vlny české-

ho jazzu a její hráčské kvality jednoznačně

přesahují české hranice. Od roku 2009 se

Ondřej Pivec pohybuje na newyorské hudeb-

ní scéně, kde vede soukromé vyučovací

hodiny a účastní se také mnoha koncertů s

místními hudebníky. Májový prostějovský

koncert nabízí skvělou příležitost poslech-

nout si tohoto mladého jazzmana naživo. 

Koncert se koná v komorním prostředí

kavárny Botanico Café (Wolkerova 3, Pro-

stějov). Hudební zážitek si návštěvník může

zpříjemnit šálkem kávy, čaje či sklenkou

moravského vína.

Soutěžní otázka:

Koupelová sůl s růží:

a/ je vhodná zejména pro mastnou pleť

b/ je vhodná zejména pro suchou pleť

c/ není vhodná pro citlivou pleť

Ze správných odpovědí bude vylosován

výherce, který obdrží 500 g volně vážené soli

dle vlastního výběru. 

Odpovědi zasílejte na adresu:

mirka@manufacture35.cz

Výherce z minulé soutěže:

Anna Titzová (Otaslavice)

Vylosovaný výherce si může svou výhru

(krájená ručně vyráběná mýdla v hodnotě

200,- Kč) vyzvednout v prodejně Botanico

Café (Wolkerova 3, Prostějov).

Vynikající jazzman Ondřej Pivec
vystoupí v Prostějově

V sobotu 22. května zažije prostějovský klub

Apollo 13 nevídanou akci. Na místním pódiu

vystoupí se svým programem nigerijský zpě-

vák, známý jako 3GGA. Ve své show míchá

prvky reggae, dancehallu nebo hip hopu.

3GGA, neboli Osayande Michael, začal svou

kariéru v roce 1999. Poté, co cestoval z jeho

rodného Beninu do Madridu, dorazil do

Vídně, kde se usadil a začal vystupovat.

Velmi brzy poté se stal jedním z nejvíce

uznávaných a akreditovaných DJs a MCs ve

městě. Po vydání jeho prvního singlu "3gga

Culture" následovalo v roce 2006 vydání

prvního alba "In Di Ghetto" na kterém se,

kromě jiných, podílel i Daddy Freddy. Rok

2007 a spolupráce s Million Stylez vedla k

nahrání hitu "Crying Out", který dostal hodně

prostoru v evropských médiích. Další singl

"Sweet Reggae Music“ s African China před-

cházel vydání druhého alba "Bad Outta

Road", které spatřilo světlo světa v roce

2009. Spolupracoval na něm s umělci jako

Mad Killah, Millions Hilton, Lexie Lee,

Bongo Chilli, Perfect, Daddy Showke nebo

Ronny Trettmann. 

Společně s 3GGou vystoupí druhý zpěvák,

největší talent rakouského reggae, Emiliano.

Tato dvojice spolu vystupuje často, ovšem i

Emiliano má vlastní tvorbu, která je většinou

produkována u Vídeňského soundu Bassrun-

ner production. 

Jako předskokan vystoupí v Prostějově dobře

známý mr.WitchDocta, který mimo jiné zalo-

žil prostějovskou reggae kapelu Zion Squad.

Společně s ním vystoupí rapper Dolek z for-

mace 3F. Po celý večer budou hrát a krýt

záda zpěvákům DJ-ové z Wicked soundsys-

tému z Opavy a osvědčení Coltcha United z

Ostravy. Celá akce začne ve 20 hodin – do 22

hodin bude vstup za zlevněné vstupné. 

Evropská reggae špička v Apollu 13 

Apollo 13   Barákova 12, PV

SOBOTA 1. KVĚTNA

21.00 3 DIMENSIONS 

Drum and Bass night  

Dj´s: PAOLO MERCY, CRACKENN, You2 ( YTP

Promotion ) and guest....

PÁTEK 7. KVĚTNA

21.00 ELECTRIX b-day editon

Ke čtvrtým narozeninám večírku Electrix přijede

pogratulovat pražský DJ Felix!, jeden z pořadatelů

legendárních pražských nocí Plastique. Dále desky

roztočí ve speciálním house setu Paolo Mercy, zakla-

datel 3-Dimensions dnb party. Samozřejmě nebudou

chybět ani oslavenci a rezidenti E.Lec a Chuck Bor-

ris.

SOBOTA 8. KVĚTNA

19.00 ROCK IN APOLLO   

LB1 - alternative-rock / Prostějov. bandzone.cz/lb1

SAFETY FIRST - experimental instrumental/delay

music Uherské Hradiště. bandzone.cz/safetyfirst

MY WAVE - rock-alternative / Kroměříž. bandzo-

ne.cz/mywave

NEVERLAY - grunge-rock / Olomouc. bandzo-

ne.cz/neverlay.

SOBOTA 15. KVĚTNA

20.00 MŇÁGA A ŽĎORP

Stálice a legenda klubové scény z Valašského Mezi-

říčí nám přijede představit svou novou desku TAKŽE

DOBRÝ. Je to již 11 řadové album téhle alternativně

rockové partičky...

PÁTEK 21. KVĚTNA

19.00 MUTATION 

MACERACE - (one man gore grind show Prostě-

jov).

DECIDE - ( rázný trash death Brumov - Bylnice ).

ECETERA - ( pohodový metal Olomouc ).

TWISTED TRUTH - ( smrtící grind core Březová

nad Svitavou ).

MIVEDANTAL - ( našláplý death grind Olomouc ).

ANÁLNÍ VÝTOK - ( úchylný fecal core Bruntál ).

SOBOTA 22. KVĚTNA

19.00 3GGA & Emiliano - Reggae/ 

Dancehall/Hip Hop párty!! 

Jeden z nejlepších reggae zpěváků Evropy při svém

českém miniturné v Prostějově!

3GGA - Zkušený Nigerijský singjay žijící ve Vídni se

řadí mezi TOP10 zpěváků Evropy ve svém žánru.

Během 10-leté kariéry spolupracoval s takovými jmény

jako např. Million Stylez, Bongo Chilli, Perfect, African

China, Daddy Freddy nebo Mad Killah

Emiliano - Vycházející rakouská hvězda, pohybující se

hlavně ve vodách tanečního reggae a hip hopu, se svými

hity Satisfy Me, Profit nebo Get Crazy mr. 

WitchDocta feat Dolek - V Brně žijící singjay, který v

prostějově vystoupí poprvé od odchodu z prostějovské

kapely Zion Squad, kterého při jeho show podpoří

Dolek, prostějovský raper a člen 3F crew.

Wicked soundsystem - Opavská reggae/dancehall crew.

Coltcha United - Prověřený soundsystem z Ostravy.

PÁTEK 28. KVĚTNA

21.00 CRASHER d´n´b night 

V dalším dílu drum and bassové party Crasher nás

tentokrát navštíví legenda z ostravské dvojky-trojky

mistr YADEL, kterého není třeba dál představovat.

Gramce od 21hodin roztočí dj CZENDA z vydařené

partičky Rebelions, o další podporu se postará teď už

pražský playboy BOB a nakonec par novinek přinese

i JOSE24. Tenhle večírek si nemůže nechat ujít žádný

milovník kvalitního d´n´b.....

SOBOTA 29. KVĚTNA

19.00 KLEMENTŮV LAZARET & 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 

Tradiční oslava MDD s Klementovým Lazaretem

spojená s oslavou 35. NAROZENIN KLEMENTA!!!

Jako vždy zazní nějaké ty nové songy, nová taneční

show a speciální oblečky chybět též nebudou....

Děti dětem 2010
Ať žije popík! Veselý koncert žáků ZUŠ V. Ambrose věnovaný

tentokrát známým hitům jazzu a populární hudby.
Uslyšíte např. písně Karla Svobody, skupiny Beatles 

i superstarový hit Keď príbeh nekončí. 
Koncert se koná 6. května 2010 v 10. 00 hod 

v Městském divadle a je určen žákům MŠ a 1. stupně ZŠ.  
Vstupenky za 20,- Kč  je možno si objednat v předprodeji MD.

Koncert ke dni matek Zdislavy Krausové – Otrubové 
se koná v neděli 9.5.2010 v 15.00 hodin 

ve Vysokém zámku v Plumlově. Zpěv a klavír. 
Vstupné dobrovolné.
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: jarní motivy

KDY: pondělí 3. května od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba drobných dekorativních předmětů z

keramiky. Poplatek 70 Kč za osobu. Pracov-

ní oblečení s sebou.

exkurze

Přírodovědná exkurze pro peda-

gogy

KDY: středa 12. května

KDE: odjezd v 8 hod. z Joštova náměstí

vlastním autobusem

Výjezd s herpetologem Ivanem Zwachem na

lokality, na nichž lze přímo v terénu ukázat

vhodné i nevhodné zásahy člověka do život-

ního prostředí (refugia pro obojživelníky, pře-

chody pro zvěř, atd.). Povídání nejen o

ochraně obojživelníků a plazů, ale také o tom,

jak lze měnit staré, zažité a nevhodné postupy

uplatňované při zásazích do přírodního pro-

středí.Nutno se předem přihlásit na

iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278,

603 298 039. Exkurze je pro pedagogy zdar-

ma.

zájezd

Průhonický park a pražská bota-

nická zahrada

KDY: sobota 15. května

KDE: odjezd v 6:30 z Joštova nám. v Pro-

stějově vlastním autobusem 

Zájezd do krajinářsky zajímavého zámeckého

parku v Průhonicích a do Botanické zahrady

hlavního města Prahy. Uvidíme kvetoucí

rododendrony a další původní i cizokrajné

dřeviny, japonskou zahradu, pestré expozice

kosatců, tropickou a subtropickou přírodu ve

skleníku Fata Morgana. Průvodci zajištěni.

Zájemci mohou případně navštívit i zoologic-

kou zahradu či zámek Trója. Návrat kolem 20.

hodiny. Poplatek 400 Kč (za dopravu) je třeba

zaplatit předem. Vstupné si hradí každý sám. 

Nutno se předem přihlásit do 10. května na

iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278,

603 298 039.

tvořivá dílna

Keramika: jarní motivy 

- glazování

KDY: pondělí 17. května od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostě 

Glazování dekorativních předmětů s jarními

motivy. Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní

oblečení s sebou.

stezka pro žáky 

Hrátky s přírodou v botanické

zahradě 

KDY: středa 26. května od 8:00 do 13:00

hodin

KDE: Botanická zahrada Prostějov,

Lidická ulice

Přírodovědná stezka pro žáky 5. – 9. tříd

zaměřená na poznávání a pozorování rostlin

v botanické zahradě. Aktivity budou vždy

pro jednu třídu a začínají každou půlhodinu

od 8 hodin do 12:30. Nutno se předem přih-

lásit na iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338

278, 603 298 039. 

tvořivá dílna

Batika

KDY: pátek 28. května od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Batikování triček a plátěných látek metodou

za studena. S sebou: stará trička nebo plátěné

látky a pracovní oblečení. Na místě bude

možnost odkoupit plátěné tašky – kus za 25

Kč. Poplatek 50 Kč za osobu.

vycházka

Hledání studánek

KDY: sobota 29. května 

KDE: odjezd vlakem z hl. nádraží v 8:02

do Dzbelu

Celodenní vycházka u příležitosti Dne ote-

vírání studánek. Společně vyhledáme, zma-

pujeme a případně vyčistíme studánky v

přírodním parku Kladecko. 

Akce finančně podpořili: Město Prostějov
MŽP v rámci společného programu SSEV

Pavučina a ČSOP 
Národní síť středisek ekologické výchovy
SFŽP a MŽP v rámci projektu Přírodě
OK + ESF a MŠMT v rámci projektu

Přírodě OK 2
MŽP v rámci projektu „O vodě u vody“

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA KVĚTEN 2010:

HUDEBNÍ OBOR:

Prostějovské dny hudby 
6.5.  Děti dětem 

7.5.  Koncert DO –„ V dálkách ztracený „ 

Třídní besídky: sál ZUŠ v 17.00hod. 

3.5.2010, 5.5. 2010, 6,5. 2010, 7.5. 2010, 10.5. 2010,11.5.2010,

13.5. 2010, 14.5.2010, 

17.5. 2010, 19.5. 21010, 20.5. 2010, 24.5. 2010, 25.5. 2010, 

26.5. 2010,.26.5. 2010, 

28.5. 2010

Absolventské koncerty: 

13.5. 2010 v 17,30 hod. sál ZUŠ, 18.5. 2010 v 17,30 hod. sál ZUŠ

Besídka ke Dni matek 

11.5. 2010 v 17.00 hod. sál ZUŠ

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

21. 5. v 17.00 hod. v sále ZUŠ 

J. Vodňanský : Velký dračí propadák aneb   n u d i t  s e    nebudete 

Napínavý příběh o tom jestli království najde svého hrdinu.

Režie : J.Krejčí, hrají žáci 2. r. I.cyklu LDO ZUŠ

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka – Kravařova ul.

 „Kresba, malba, grafika„ -  z tvorby žáků výtvarného oboru ZUŠ 

Výstavní prostory Muzea Prostějovska, Úprkova 18, Špalíček

Ohlédnutí do budoucnosti 

Výstava k 120. výročí založení školy – žáků a bývalých absolventů 

Výstava potrvá od  29.4. do 13. 6. 2010

FOTOSOUTĚŽ - Vyhlášení soutěže 

Výtvarný obor ZUŠ V.Ambrose Prostějov vyhlašuje fotografickou soutěž pro

žáky prostějovských základních a středních škol a výtvarného oboru ZUŠ

na téma : 1) Reportáž z kulturní, sportovní , společenské akce  2) Proměny. 

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

do 14. května 2010. Další informace a konzultace na tel. 582 351 752 s p.uč.

Z.Davidovou, adresa : ZUŠ V. Ambrose Prostějov, Vápenice 3. Vyhodnocení

soutěže a výstava proběhne v červnu 2010 v Galerii Linka. 

Točení na kruhu

22. 5. 2010 ( sobota ) od 9.00- 12.00 hod. Keramická dílna ZUŠ, Vápenice 3

Informace : pí. uč. Marcela Gruberová , tel. 582 351 752

Textilní techniky 22.5. 2010 (sobota)  od 9.00 hod. – 12.00 hod. 

Textilní dílna – ZUŠ, Vápenice 3 Informace: pí. uč. Hana Palacká, tel.582 351 752

Každoročně druhá polovina dubna

patří zahajovacímu koncertu hudeb-

ního festivalu Prostějovské dny hudby

a letos se uskuteční již 18. ročník.

V šiorkém spektru koncertů si určitě

posluchači najdou dvůj žánr, který rádi

poslouchají. Na jaké interprety a

amsámbly se můžeme těšit letos?

20.dubna zavítá do přednáškového sálu

ND  renomovaný pražský komorní

orchestr Praga Camerata, jejímž umělec-

kým vedoucím je Pavel Hůla, primárius

Kocianova kvarteta.Koncert začíná v 19

hodin. Ten, kdo upřednostňuje klavírní

interpretaci, tak si může poslechnout kla-

vírní duo Renatu a Milana Bialasovi v

sále ZUŠ. V Moravském klavírním

triu(klavír, housel violoncello) se předsta-

ví Prostějovanům  rodák Miroslav Zicha,

který hraje v triu na violoncello.Tradičně

na festivalu zahrají žáci a učitelé školy,

Letos si pro Vás Dechový orchestr připra-

vil na 7.5.2010 zcela nový program s náz-

vem „V dálkách ztracený“, na němž zaz-

pívá muzikálová výborná  interpretka

Radka Fišarová a Tomáš Savka, úspěšný

soutěžící v Superstar.I letos zavítají do

Prostějova  hudebníci za zahraničí. Z

rakouského Poysdorfu přijede zazpívat

chrámový sbor, který si můžete polech-

nout  spolu s pěveckým sborem Vlastimi-

la 1. května v hlavním kostele. Ke konci

festivalu přiletí z USA koncertní

duo(klavír, housle) Artur Green a Solomia

Soroka, kteří koncertují po celém světě.

Jejich koncert se uskuteční 3.června v sále

ZUŠ.

Festival začíná 20.dubna a končí 8.červ-

na. Pořadatelé si pro Vás připravili cel-

kem  15 koncertů na různých místech Pro-

stějova. Každoročně nad festivalem pře-

bírá záštitu starosta města Prostějova a

finančně podporuje Město Prostějov , za

což mu patří velký dík. Přejeme Vám

pěkní jaro s koncerty v rámci festivalu

Prostějovské dny hudby.

PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
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úterý  18. 5.
9.00 a 10.15 hodin – FERDA MRAVENEC A BROUK PYTLÍK (Divadlo Genus, Brno)  
- dětský muzikál na motivy známých pohádkových postaviček. Pytlík poplete vše, na co přijde a jeho
kamarád Ferda se jej pokouší zachraňovat. Děti jsou aktivně zapojeny do příběhu a řeší problémy
společně se svými pohádkovými kamarády.
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

středa 19. 5.
9.00 a 10.15 hodin – FERDA MRAVENEC A BROUK PYTLÍK (Divadlo Genus, Brno)  
- dětský muzikál na motivy známých pohádkových postaviček. Pytlík poplete vše, na co přijde a jeho
kamarád Ferda se jej pokouší zachraňovat. Děti jsou aktivně zapojeny do příběhu a řeší problémy
společně se svými pohádkovými kamarády.
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

středa 26. 5.
18.00 –  Dámská jízda -  „MĚLA BYS MILOVAT BLIŽNÍHO SVÉHO“
- hra o tom, kam až můžeme dojít, necháme-li se ovládnout závistí a zlobou. Co způsobila česká
závist v životě Emy Destinové? Účinkují: členové divadelního spolku Historia za finanční podpory
města Prostějova – E. Suchánková, M. Drmolová, J.Hlaváčová, T. Krejzová
Vstupné: 50,- Kč

8.5. – 2.6.  POCTA  PROF. ZDEŇKU SKLENÁŘOVI (jeho žáci)
Vernisáž: 8.5.2010 v 10.00 hodin.
Výstava je otevřena denně od 9,00 do 13,00, při filmových projekcích a večerních klubových akcích
dle programu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef.
č. 582 329 620. 

středy 5.,12.,26.5.
vždy od 16.30 – Čchi kung s Ing. Rudolfem Sosíkem.
kurz léčebných cviků pro běžné nemoci a zdravotní potíže.
Liu Zi Jue – čchi kung kombinující léčebné zvuky a pohybová cvičení.  Kurz probíhá v 10 lekcích,
vždy 1,30 min.Kapacita kurzu je 20 osob.
Kurzovné: 350,- Kč

čtvrtek 6. 5.
9.20 a 10.30  – Vítání nových občánků města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice).

čtvrtek 20. 5.
9.30 – Akademie třetího věku – MEDICÍNA V RYTMU STALETÍ 
lékařská témata jsou v rámci našich přednášek vždy oblíbena. Dnešní téma však spojuje s medicínou
jiný vědní obor – historii. Ale jistě vás potěší, že naším průvodcem bude opět lektor, 
kterému snad můžeme už dát přízvisko –  „náš“ MUDr. Martin Kaláb.
Vstupné:  (bez pololetní průkazky): 30,-Kč.

čtvrtek 20. 5.
9.20 a 10.30 – Vítání nových občánků města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice)

čtvrtek 20. 5.
14.00 – Setkání jubilantů města Prostějova. Společenské setkání s kulturním programem, ve
kterém vystoupí  děti  ze ZUŠ V. Ambrose. 

vzdělávací a společenské akce 

výstava

program na květen 2010

Na setkání k „Cyrilkovi“ do Paxu

V tomto roce začíná farnost Povýšení

svatého Kříže realizovat  projekt

Rekonstrukce a přístavba objektu Pax -

vedle kostela sv.Cyrila a sv. Metoděje

na Brněnské ulici  v Prostějově. 

Vypracovaná projektová dokumentace

řeší vlastní opravu stávajícího objektu

–úpravu sálu, včetně přístavby hygie-

nického zázemí, kde by mělo vzniknout

WC muži, WC ženy a ZTP, kuchyňka,

možnost pro přebalení našich nejme-

nších.,vše s bezbariérovým přístupem. K

akci máme veškerá povolení, včetně

vyjádření památkářů. Rekonstrukcí objek-

tu Paxu by mělo vzniknout příjemné místo

pro setkání všech lidé dobré vůle při,

pořádání  komorních kulturních akcí,

uměleckých výstav, přednášek a setkání.

Farní společenství u sv.Cyrilka a sv. Meto-

děje je velmi živé a akční, a proto věříme,

že obnovení objektu Paxu  přispěje mimo

jiného ke zlepšení podmínek pro setkání

věřících - společenství scholy, společen-

ství Sedmikráska - malé děti s rodiči, set-

kání neokatechumenů, ministrantů..

Město Prostějov nám přidělilo veřejnou

finanční podporu  ve výši 50 000 Kč na

vnitřní úpravy a 20 000 Kč  na vnější úpra-

vy zeleně před Paxem. Za tuto podporu

jsme vděčni a velmi děkujeme. Farnost

vloží další částku, tak aby alespoň stáva-

jící objekt  a přístup k němu byl opraven a

upraven. Celkové náklady jsou odhadnuty

na cca 1.milion korun, ale věříme, že snad

postupně dílo poroste a  využijeme i bri-

gádníků za našich řad. Dovolím  si touto

cestou pozvat všechny na následující akce.

MVDr.Zuzana Bartošová

Na Noc kostelů 28.5. - v pátek od 18. do

24.00 hod. - program bude zaměřen na

vystoupení scholy, mladých kytaristů,

promítání o akcích farnosti, prohlídka

kostela  a Paxu..

A  na  oslavu svátku sv. Cyrila a

sv. Metoděje  dne 5.7.2010. – sobota - po

mši svaté bude následovat agape - set-

kání spojené s malým občerstvením.

Těšíme se na vás…
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ČTVRTEK 6. 5. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „LITERÁRNÍ TOULKY VES-

MÍREM“.  

Měsíc jako první těleso v zájmu autorů vědeckofantastické literatury. Měsíční sen Jana

Keplera. Podivuhodný svět Julese Verna. Varovná scifi Karla Čapka. Přednáší: ing. Ros-

tislav Rajchl (*1953), vedoucí Hvězdárny Domu kultury Uherský Brod, E-mail: hvezdar-

na@ub.cz. Vystudoval ČVUT, obor geodézie a kartografie, specializace družicové geodé-

zie a geodetická astronomie. Kromě popularizace astronomie se zabývá archeoastronomií.

Do okruhu jeho badatelského zájmu patří M. R. Štefánik, astronomie v díle J. A. Komen-

ského a analýzy astronomických záznamů z kronik. Publikuje v časopisech Kosmos,

Astropis, v denním tisku, v archeologických sbornících. Vstupné 20 Kč. 

PÁTEK 28. 5. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „STARÉ POVĚSTI O SUPERNO-

VÁCH ANEB KOMEDIE PLNÁ OMYLŮ“. 

Které supernovy předvedly svoje fantastické představení v minulosti? Od nejstarších pozoro-

vání supernov zachycených pozorovateli v Orientu. Přednáší: RNDr. Jiří Grygar, CSc. (*17.

března 1936, Dziewietlice, Polsko). Působí na Fyzikálním ústavu AV ČR, Na Slovance 2,

18221 Praha 8 – Libeň. E-mail: grygar@fzu.cz, URL: http://www.astro.cz/~grygar/. RNDr. Jiří

Grygar, CSc. je český astronom a astrofyzik. Je významným českým popularizátorem vědy v

oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal celou řadu ocenění, včetně

ocenění od UNESCO (Kalinga 1997). VYPRODÁNO !!!

3. – 9.  5.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum pořa-

dů, včetně pohádek pro děti, 

- každé odpoledne v 15. 00 hodin pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání

pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer (neplatí 6. 5. – večerní přednáška) ve 21. 30 hodin na pozorování hvězdné

oblohy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- v neděli ve 14. 00 hodin soutěž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ  

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

NOMICKÉM TÝDNU od 15. 00  do 16. 00 hodin 

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY 

se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 6. 5. –  večerní přednáška) od 21. 30

do 22. 30 hodin. 

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

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

málně dvě 30 Kč. 

3. – 7. 5. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU KVĚTNOVOU STŘE-

DU V 15. 30 HODIN, POHÁDKA HVĚZDNÝ SEN

Malá Hanička má zvláštní přání hrát si s hvězdami. Je velmi smutná, splní ji její panenka

toto přání a rozveselí ji? Dostane Hanka na hraní hvězdu? Vstupné 10 Kč. Rodinné

vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

9. 5. VE 14. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2009/10 „KOS-

MONAUTIKA“ – VÝZKUM PLANET

Soutěži bude předcházet povídání o zkoumání a fotografování planet sluneční soustavy.

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

XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

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

setkání bude seznámení s letní oblohou. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním

Slunce. Pololetní klubový poplatek  100 Kč.

XXXIV. ROČNÍK KLUBU GEMINI

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

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

astronomie. Termíny setkání členů klubu: 13., 20., 27.  v 16. 30 hodin a 6. 5.  v 18. 00

hodin. Obsahem setkání budou lekce o vývojových stadiích hvězd. Jednorázový poplatek

na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

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.

AVÍZO! V ÚTERÝ 23. ČERVNA 2010 OD 9:00 DO 12:00 HOD. SE NA NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA V PROSTĚJOVĚ USKUTEČNÍ ŠESTÝ ROČNÍK PROJEK-

TU EVROPSKÉHO FÓRA VĚDY A TECHNIKY A ČESKÉHO PROJEKTU

ČESKÁ HLAVA  S NÁZVEM „VĚDA V ULICÍCH“.

Cílem projektu je popularizace vědy v České republice. Hlavním iniciátorem a organi-

zátorem je Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o.  a  spolupodílí se  Reálné gymnázium a

základní škola města Prostějova, Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově, Cyrilometo-

dějské gymnázium v Prostějově a Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné

učiliště strojírenské v Prostějově. Studenti zmíněných škol předvedou s nezbytnou dávkou

studentské recese sérii komentovaných pokusů většinou z fyziky a chemie. A hvězdárna

umožní široké veřejnosti mj. bezpečně pozorovat speciálním dalekohledem sluneční

fotosféru se skvrnami. Prostějov je jediným městem v České republice, kde se projekt

Věda v ulicích realizuje nepřetržitě od samotného počátku jeho existence

www.hvezdarnapv.cz 

Změna programu vyhrazena.

MARS (A TAKÉ STRACH A HRŮZA) 

Mars - pro staromilce Smrtonoš. Římané

mu zasvětili první měsíc v římském roce.

Byl otcem Romula a je tedy považován

za otce římského národa.

Mars je v pořadí od Slunce čtvrtou plane-

tou. Sousedí směrem ke Slunci se Zemí  a

směrem od Slunce s Jupiterem. Patří do

skupiny terestrických planet, tedy planet

typu Země i když se od Země dosti liší. Je

menší než naše mateřská planeta, je zhruba

poloviční. V porovnání se Zemí, jejíž

povrch ze dvou třetin tvoří vodní hladiny,

tekoucí voda na Marsu v současnosti zazna-

menána nebyla (přítomnost vody ano).

Mnohá místa Marsu však nesou stopy

takového působení vody v minulosti.

Atmosféra Marsu je sušší a řidší než zem-

ská, z 95% je tvořena oxidem uhličitým, má

od prachu nažloutlé zbarvení. S výjimkou

širokých údolí je povrch Marsu velmi dra-

matický (viz fotografie). Vzdálenost Země

– Mars kolísá v rozsahu 55 – 400 milionů

kilometrů. Dojde-li k přiblížení Marsu k

Zemi můžeme v dalekohledech kromě

typicky načervenalého zabarvení této pla-

nety způsobeného bohatým zastoupením

oxidu železa v jeho povrchových vrstvách,

pozorovat i bílé tzv. Marsovy polární čepi-

čky (viz fotografie). Ty jsou tvořeny přede-

vším oxidem uhličitým, který při tamějších

teplotách okolo – 1200 C, kondenzuje.

11.11. 2008 objevila sonda Mars Phoenix

pod povrchovou vrstvou Marsu vodu ve

formě sněhu a ledu (viz tzv. objevový

snímek na konci textu). Mars na jeho cestě

kolem Slunce doprovázejí dva měsíce Pho-

bos (Strach) a Deimos (Hrůza). Jsou to snad

jediné nekulaté měsíce jakékoli planety v

naší sluneční soustavě. Mají tvar „malých“

elipsoidů. Vždyť delší osa Phobosu (viz

fotografie) měří jen 26 a Deimosu pouhých

15 kilometrů. Jejich povrch pokrytý krátery,

chemické složení, zabarvení i odrazivost

vedou k domněnce, že jejich původ je v

oblasti pásma planetek nacházejícího se

mezi Marsem a Jupiterem. S největší prav-

děpodobností byly Marsem zachyceny a

staly se jeho oběžnicemi.          Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci květnu tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
TENTOKRÁTE MARS - (TAKÉ STRACH A HRŮZA)
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Rodinná olympiáda- oslavíme 

Mezinárodní den rodiny

sportovní dopoledne pro celou rodinu

sobota 22.5. od 9.30 na hřišti ZŠ Jana Železného, sídliště Svo-

body

Objevu ji se, měním se

prožitkový seminář pro ženy - jak rozvíjet sebe sama

ve středu 26.5. v 18 hodin v MC sídliště Svobody, rezervace

míst v MC

Jak se připravit na vstup do Mateřské školy?

cyklus besed pro rodiče s dětmi, které nastupují do MŠ

vždy v úterý 18.5. a  25.5. 8.30-10.00 MC sídliště Svobody,

rezervace míst vMC běžný provoz v tyto dny je až od 10 hod.

Bezpečný domov s miminkem

beseda pro maminky s miminky nejen o tom, jak předcházet

úrazům v domácnosti

ve středu 19.5. od 13.30 v MC Dvořákova

Kuličkiáda

soutěže ve cvrnkání, házení i koulení kuliček pro rodiče s dětmi

ve středu 12.5. od 9.30 na zahradě MC Dvořákova, obě pracoviště

uzavřena

Kreativní večer – Smaltované šperky

ve středu 12.5. od 18.00 v MC Dvořákova, přihlášky na obou

pracovištích MC

Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení 

informace na www.ivanapavlikova.cz

Přijímáme přihlášky na letní programy v MC Dvořákova !

Kreativní týden pro rodiče s dětmi - pro tvořivé rodiče 12.7.-16.7.

Pohádkový týden s Cipískem - Letem světem 19.7.-23.7.

Pohádkový týden s Cipískem - Z pohádky do pohádky 26.7.-30.7. 

29.5. a 31.5. je MC Dvořákova kvůli volbám uzavřeno

Dne 8. dubna 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.

Stellan Jedlička

Adam Martinek

Ondřej Novotný

Kateřina Ondrůšková

Karolína Kopečná

Lenka Nesvadbová

David Silný

Anya Marie Pender

Eva Vránová

Adam Beneš

Michal Stryk

Tomáš Straka

Anna Gottwaldová

Pavel Tesař

Eliška Hudská

Anna Krchňáková

Nela Růžičková

Filip Skalík

Monika Vašutová

Jitka Herrmannová

Valérie Všetičková

Adéla Sedláčková

Daniel Voráč

Vendula Kalová

Jakub Gregor

Jan Pospíšil

Gabriela Šubertová

Vendula Brunclíková

Jakub Pilař

Jana Žvátorová

Anna Viktorie Hubáčková

Besedy pro střední školy v době maturit – Drážďany a Istanbul

ICM Prostějov ve spolupráci s regionálním konzultantem ČNA Mládež pro program Mládež v akci

nabízí středním školám na Prostějovsku i v celém Olomouckém kraji možnost besedy s dobrovol-

níky, kteří působí v naší organizaci – Benjaminem Rousem z Drážďan a Umutem Dere z Istanbulu.

Oba mají připravenu zajímavou prezentaci o svém rodném městě v angličtině (prezentace o Drážďa-

nech je také možná v němčině), a to každá v délce přibližně 20 minut. Své povídání o městě doplní

informacemi o tom, jak a proč se ocitli v Prostějově a co je to Evropská dobrovolná služba. Umut

Dere může také studenty seznámit s organizací AFS Mezikulturní programy, tj. s programy středo-

školských výměn studentů, dobrovolníků i dospělých.

Seminář pro střední školy v době maturit – Evropská dobrovolná služba

ICM Prostějov ve spolupráci s regionálním konzultantem ČNA Mládež pro program Mládež v akci

nabízí středním školám na Prostějovsku i v celém Olomouckém kraji možnost semináře pro jejich

studenty o možnostech programu Mládež v akci, především pak akce Evropská dobrovolná služba,

která poskytuje příležitost mladým lidem angažovat se v dobrovolnických projektech v rámci krát-

kodobého či dlouhodobého pobytu v zahraničí se zajištěným ubytováním, stravováním a kapes-

ným. Seminář je vhodný zejména pro studenty 2. a 3. ročníků SŠ. Termín, formu a délku prezen-

tace (45 až 120 minut) je možné přizpůsobit potřebám školy a účastníkům. Pro více informací kon-

taktujte p. Rotterovou, tel. 731 402 119, e-mail: rotterova@cmg.prostejov.cz nebo se podívejte na

www.icmprostejov.cz.

Evropská unie v otázkách – blíží se konec

V pátek 7. května 2010 bude ukončen 3. ročník internetové soutěže „Evropská unie v otázkách“,

stále je tedy ještě možnost vyhrát digitální fotoaparát Olympus. Více informací o soutěži najdete na

www.icmprostejov.cz. 

Projekt „Evropa na náměstí“

V úterý 11. května 2010 se budou konat na Horním náměstí v Olomouci oslavy Dne Evropy, které

již po několikáté organizuje občanské sdružení United Games of Nations, v úzké spolupráci s Infor-

mačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc a DDM Olomouc. Informační centrum pro

mládež Prostějov se spolu se svými dobrovolníky také do těchto oslav zapojí. Letos budeme pre-

zentovat Řecko a jeho historii, osobnosti, národní kuchyni apod. 

Den internetu zdarma

V pátek 14. května 2010 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne rodiny v našem Informačním

centru pro mládež Den internetu zdarma (14:00 – 17:00). Vítány jsou především maminky i tatín-

ci s malými dětmi – hlídání dětí bude v průběhu odpoledne zajištěno a pro děti bude připraven herní

program. 

Pochod všech generací

V sobotu 22. května 2010 se ICM Prostějov zúčastní akce prostějovských neziskových organizací

„Pochod všech generací“. Pro účastníky budou připraveny zajímavé informační materiály a také

poutavé aktivity.

Hrou přes bariéry

ICM Prostějov zve všechny zájemce o stolní a společenské hry na netradiční herní odpoledne, která

se uskuteční každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci. Přijďte si zahrát s našimi dobrovolníky Benem

a Umutem (Evropská dobrovolná služba) nějakou společenskou nebo deskovou hru (Evropa – otáz-

ky a odpovědi, Kde leží Uppsala?, Heck Meck apod.) a sbírejte svou účastí a svými výhrami body.

V tomto měsíci se herní odpoledne budou konat v pondělí 10. května a 24. května 14:30 – 16:30 v

Informačním centru pro mládež Prostějov, Komenského 17. Více informací o soutěži a pravidlech

najdete na www.icmprostejov.cz.   

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

Mateřské centrum Cipísek
připravuje maminky i tatínky na porod 

Od loňského roku pořádá Mc Cipísek

pravidelně kurzy předporodní přípra-

vy, které vede zkušená porodní asistent-

ka. Předporodní kurz mohou nastáva-

jící maminky začít navštěvovat  nejlépe

kolem  25.týdne těhotenství. Kdykoliv

je možné do běžícího kurzu vstoupit a

přidat se. Před jednotlivými lekce  pro-

bíhá těhotenské  cvičení na balonech

nebo gravidjóga, které lze s kurzem

propojit. 

Předporodní kurz obsahuje lekce s tématy

přípravy na porod, šestinedělí, kojení i

problémy při kojení, péče o novorozence,

masáže dětí a nošení dětí v šátku. Součás-

tí kurzu je i jednorázová příprava na porod

pro rodičovské páry. Kurzy probíhají pra-

videlně v MC Dvořákova v odpoledních

hodinách ( bližší informace podá lektorka

na www.ivanapavlikova.cz) 

Pravidelně Cipísek pořádá kurzy baby

masáží, která mají mezi maminkami vel-

kou oblibu. Masáže snižují stres mezi

rodiči a dětmi,v určitých situacích mohou

zastoupit uklidňující léky, podporují cel-

kový vývoj dítěte.MC Cipísek nabízí i lak-

tační poradnu a půjčuje odsávačky mate-

řského mléka při problémech s kojením.
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci dubnu své jubileum oslavili:

Oldřich Souček, Prostějov; Miloslav Doležal,

Prostějov; Ludmila Hájková, Prostějov; Vik-

tor Vymlátil, Prostějov; Ludmila Cejpková,

Prostějov; Libuše Benešová, Prostějov; Ludmila Oujezd-

ská, Prostějov; Božena Birčáková, Krasice; Jitka Vycho-

dilová, Prostějov; Doris Dreherová, Prostějov; Marie

Holubková, Prostějov; Jaroslav Faltýnek, Prostějov;

Jaroslava Lněničková, Prostějov; Jiřina Zehnalová, Pro-

stějov; Miloslava Pánková, Domamyslice; Karel Vyslou-

žil, Prostějov; Milada Korhoňová, Čechůvky; Marie

Šímová, Prostějov; Arnošt Liška, Prostějov; Bohumila

Ambrožová, Prostějov; MUDr. Jiří Štolpa, Prostějov.

Jaroslav Abrahám, Prostějov; Jitka Hrubá,

Prostějov; Jiří Suchánek, Prostějov; Jiřina

Hanáková, Prostějov; Jitka Hrubá, Prostě-

jov; Jaroslav Baše, Prostějov; Milan Adámek, Prostějov;

Valeria Bartková, Prostějov; Vladimír Pukl, Prostějov;

Jaroslava Greplová, Čechůvky; Květoslava Vymazalová,

Prostějov; Jiřina Pittnerová, Prostějov; Jiří Zmeškal,

Prostějov; Helena Balzerová, Prostějov; Miroslav Řez-

níček, Prostějov; Rudolf Spáčil, Prostějov; Ivan Gregor,

Prostějov.

Josef Pokorný, Prostějov; Květoslav Řezáč,

Prostějov; Jiří Fiala, Prostějov; František

Mikula, Prostějov; Libuše Zbořilová, Prostě-

jov; Ladislav Růžička, Prostějov; Zdeněk Šídlo, Prostě-

jov; Zdeněk Reiter, Prostějov; Libuše Špulířová, Prostě-

jov; Zdeněk Zahradníček, Prostějov; Žofia Majirská, Pro-

stějov.

Antonín Lutonský, Prostějov; Zdenka

Machová, Prostějov; Vlasta Pijáčková, Pro-

stějov; Vratislav Ševčík, Prostějov; Milada

Greplová, Prostějov; Miroslav Jančík, Prostějov; Jaro-

slav Vrána, Prostějov.

Milada Koutná, Prostějov; Ludmila Janečko-

vá, Prostějov; Jaroslava Kopecká, Prostějov;

Jiřina Šrůtová, Prostějov.

70

85

90

Zdeňka Komínková, Prostějov.

91

Oldřiška Peclová, Prostějov; Marie Osval-

dová, Prostějov; Josefa Schlesingerová,

Prostějov.

94

Richard Vyhlídal, Prostějov.

97

Květoslava Templová, Prostějov.

96

80

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
ČTVRTEK 13. KVĚTNA

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, 

místní organizace Prostějov

Slavnostní kavárnička ke Dni matek

přednáškový sál

PONDĚLÍ 24. KVĚTNA

19.00 JIŘÍ WOLKER a EDVARD 

VALENTA 

– PROSTĚJOVSKÝ PŘÍBĚH

Premiéra filmového dokumentu

Režie: Theodor Mojžíš přednáškový sál

BLUES ZA DÍVČÍ DUŠI

Křest knihy poezie prostějovského bás-

níka Miroslava Kubese

Vydalo nakladatelství Galén 

Finančně podpořilo město Prostějov a

Rotary Klub Prostějov

Vstup volný přednáškový sál

75

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, POBOČKA  V PROSTĚJOVĚ

SPOLU S CÍRKVÍ ČESKOSLOVENSKOU HUSITSKOU POŘÁDÁ 

besedu na téma: 
„PROBLEMATIKA SMRTI A UMÍRÁNÍ“

přednáší: MUDr. Marie MACKOVÁ , 
konzultantka v brněnském hospicu, 

přednáší na Masarykově univerzitě v Brně.  
Kdy: ve středu 12. května 2010, v 17.00 hod.

Kde:  v přednáškovém sálku  
Církve československé husitské,

Demelova 1, v Prostějově ( za Priorem ) 
Vstupné dobrovolné.    

Srdečně zvou pořadatelé.

Sociálně aktivizační služby pro seniory  
Tetín 1, 796 01 Prostějov,  

telefon 582 360 295 
nabízí všem zájemcům příjemná 

a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

4.5.2010   14.00 Pomoz sám sobě při bolestech kloubů,
zad. Cvičební úbor s sebou. V. Krejčí

11.5.2010   14.00 Recepty podle zvěrokruhu.      
Přednáška opepřená zajímavostmi
a zkušenostmi výborné kuchařky.

J. Grumlíková                         

18.5.2010   14.00 Nutná obrana krajní nouze.          
Beseda s videoprojekcí. 
Soupis  zájemců o namontování 
bezpečnostních řetízků.      

Měst.policie Skupina prevence

25.5.2010   14.00 Digitální fotoaparát, stahování   
fotek do PC, úprava fotek.

ing. J. Karhanová

Scházíme se v prostorách OS LIPKA, Tetín 1, II. patro.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Na takové a jiné otázky můžete odpo-

vídat v soutěžním kvízu o Jiřím Wolkero-

vi. Akce probíhá celý měsíc květen,

zúčastnit se mohou všechny děti do 15 let

na dětském oddělení Městské knihovny

Prostějov. Odměny si přichystaly knihov-

nice z dětského oddělení. 

WORKSHOP FANTASTIC WOLKER V KNIHOVNĚ

KNIHOVNA PRO DĚTI V PARKU 

Nenechejte se mýlit tolika anglickými

slovy v souvislosti s českým básníkem.

Angličtina v názvu rozhodně nemá za cíl

zatlačit českou poezii do pozadí, ale právě

naopak naznačit, že Wolker může být bás-

níkem světového významu. 

V souvislosti se 110. výročím básníkova

narození v letošním roce se Městská knihov-

na v Prostějově ve spolupráci s Gymnáziem

J. Wolkera a Divadlem Point rozhodla

pojmout letošní již tradiční workshop (umě-

leckou dílnu) v duchu slavného rodáka. Jako

doprovodný program Přehlídky talentů stu-

dentského divadla, hudby, filmu a umění

nazvané Zámek Pointu, se již potřetí koná

workshop, kde se vybraní studenti snaží

vytvořit drobné dílo založené na komiksu,

fotografii, filmu a hudbě. 

Účastníci si mohou vyzkoušet všechny dis-

ciplíny, které vedou k vytvoření krátkého

filmu. Není také tajemstvím, že od komiksu

je již velmi blízko k další literatuře. Mnozí z

těch, kdo film uvidí, dostanou chuť něco si

přečíst. A to je v dnešním přetechnizovaném

světě, dobrá vyhlídka. Výsledky snažení

budete moci shlédnout v Městské knihovně a

v Divadle Point během června.     -js-

DESTINNOVÁ PODRUHÉ V KNIHOVNĚ

CÍSAŘOVNA A KAREL V KNIHOVNĚ….

V prostorách půjčovny Městské knihovny

Prostějov uskutečnila repríza literárně-

dramatického pořadu o Emě Destinnové –

a opět s velkým úspěchem!

Přes dvě desítky diváků různého věku nadše-

ným potleskem poděkovaly oběma protago-

nistkám - členkám divadelního spolku Histo-

ria - Evě Suchánkové a Jarmile Hlaváčové,

které téměř dvě hodiny dovedly zcela zau-

jmout své publikum.A jak nám obě divadel-

nice předběžně přislíbily, nemuselo by jít o

setkání poslední.                   Eva Dobiášová

Ve čtvrtek 22. dubna 2010 jsme měli v kni-

hovně opět plno. V cyklu Osobnosti čtou své

oblíbené knihy se nám představila paní Táňa

Krejsová, která se narodila, studovala a žije v

Prostějově. Literární tvorbě se věnuje od

počátku 60. let.

Zajímal ji vesnický život, který popsala v novele

Vítr z polí, publikovala v časopise Štafeta, psala

pohádky, 40 let hrála ochotnické divadlo, psala

také divadelní hry. Čtení se neslo v duchu kama-

rádství a přátelství. Čtyři ukázky z knihy E. M.

Remarqua Tři kamarádi se určitě líbily všem,

stejně jako úryvky z knihy Antona Myrera

Poslední kabriolet. (Císařovna a Karel jsou jména

automobilů z těchto knih). Čtení si Táňa Krejsová

opravdu užila, stejně tak, jako my všichni. Věřím,

že svým podáním a životní vitalitou inspirovala

všechny návštěvníky k přečtení obou knih, proto-

že opravdu obě stojí za to. Nakonec nám všem

popřála hodně kamarádů – jak sama říká: „Kama-

rádství je silnější cit než láska, která časem vyva-

ne.“ Již teď vás zveme na další čtení, které se bude

konat 5. května 2010 v 17.00 hod. Své oblíbené

knihy přijde představit malíř, ilustrátor a filmový

grafik Tomáš Vincenec.      

Marcela Hrádková

27. května od 14 do 16 hodin proběhne ve

Smetanových sadech tradiční Dětský den

a 2. ročník soutěže Znáš svůj park?

Přihlásit se mohou všechny děti do 15 let (ty

malé i se svými rodiči) a to, i když nejsou čte-

náři knihovny. Pro všecky jsou připraveny

sladké odměny a knihovnice z dětského

oddělení si i letos připravily spoustu soutěží.

Po loňských pohádkových disciplínách nás

letos čeká překvapení ve formě netradičního

malování. Na všechny se těší Městská kni-

hovna Prostějov, dětské oddělení, Vápenice

9, kde se můžete zaregistrovat od 14 hodin v

den akce.

Aleš Procházka

JOHNNIE NEBO 
JIŘÍ WOLKER? 
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Tři hloubkové vrty pro-

zkoumají podloží u  pře-

hradní hráze a  věže. 

Zařízení na speciální 

vrtné plošině dosáhne 

až do hloubky šesti me-

trů, geologové chtějí vy-

loučit možnost, že hráz 

propouští vodu. 

Zkoumání dna je 

přitom velmi riskantní, 

protože na dně nádrže 

údajně mohou odpočívat 

zbytky munice z  druhé 

světové války. Současně 

s  klesající vodou pracují 

na březích přehrady i bi-

ologové, kteří odvážejí 

škeble a velevruby. 

Klesající voda stále víc a víc odkrývá dáv-

nou minulost, kdy na místě nynější vodní 

nádrže vítr čeřil hladiny Stichovického a Zle-

chovského rybníka, které patřily do majetku 

Prostějova.

Z historie Plumlovské 
přehrady

Plumlovská přehrada je jednou z  nejstar-

ších v České republice. Má rozlohu 68 hektaru 

od výpusti Podhradského rybníka v Plumlově 

s objemem vody 5,566 milionů kubických me-

trů. Sypaná hráz je dlouhá 465,5 metrů, široká 

6 metrů a výška koruny hráze nade dnem do-

sahuja 17 metrů. 

Stavba vodní nádrže začala v  roce 1913 

a podle původních plánů měla být hotová do 

pěti let. Od  počátku byla stavba, jak jinak, 

trnem v očích místních oby-

vatel. Navíc byly práce po 

dvou letech přerušeny 1. svě-

tovou válkou a  pokračovaly 

až v  roce 1921. Stavba byla 

dokončena až v  roce 1932, 

napuštěna v roce 1933 a zkolaudována v roce 

1936. Celkové náklady dvanáctkrát převýšily 

původní rozpočet 2,5 milionů korun.

Hlavním důvodem výstavby vodního díla 

bylo zajištění oblasti v  okolí říčky Hloučely 

proti povodním v  jarních měsících, zlepšení 

zásob povrchové vody a  případná rezerva 

pitné vody pro Prostějov. Nemalý význam má 

i malá vodní elektrárna u výpusti. Původním 

záměrem bylo pouze prohloubení rybníků 

a zesílení hrází. Vyšší moc však rozhodla a vý-

stavba nového vodního díla započala s pod-

mínkou, že Stichovický rybník nebude vypuš-

těn. Hráz budoucí přehrady se proto sypala 

přímo do rybníka v místě původní hráze. 

Válečná vřava přerušila výstavbu na dlou-

hých osm let. V roce 1920 postihla rozestavěné 

dílo pohroma. V  červenci způsobila průtrž 

mračen tak silné záplavy, že došlo k protržení 

hráze. Voda se valila vesni-

cí a  strhla s  sebou všechno, 

co jí přišlo do cesty. Déšť byl 

nevyzpytatelným přírodním 

živlem, který stavbu po celou 

dobu komplikoval a prodlužo-

val její dokončení.

V  roce 1921 byla výstavba 

obnovena, na nejtěžší zem-

ní práce byli nasazeni zajatci 

z  Itálie. Odstřelovali skálu, ze 

které se sypala hráz. Ručně 

nakládali vozíky zeminou a po 

kolejnicích naváželi na místo. 

Dlouho se pak skále říkalo 

„Talijánská“. Hlinito-jílovitý 

materiál na stavbu hráze do-

býval parní kolečkový bagr 

s denním výkonem 500 kubic-

kých metrů, zeminu přemísťo-

valy na vzdálenost zhruba 700 

metrů dvě benzínové loko-

motivy. Navezenou hlínu for-

movaly válce tahané traktory. 

Práce s technikou byla možná 

pouze za suchého počasí.   

Současnost - sedimenty
Za desetiletí přinesl přítok do vodního díla 

sedimenty jako důsledek zemědělské výroby 

a lidské činnosti. Živiny usazené na dně nádr-

že způsobují přemnožení sinic a voda se stala 

nevhodná pro rekreaci a  koupání. loňském 

roce odstartoval na Plumlovské přehradě 

projekt ministerstva zemědělství „Podpora 

zvyšování funkčnosti vodních děl“.  14. září 

začalo vypouštění vody přehrady, aby mohl 

správce vodního díla odtěžit sedimenty ze dna. 

Současně bude obnovena retenční schopnost 

nádrže. 

Vypouštění nádrže
Po zimní přestávce bylo letos v březnu ob-

noveno vypouštění vodní nádrže. Geologové 

následně zahájili průzkum návodního líce 

hráze. S klesající hladinou v nádrži provádí bi-

ologové přemísťování všech živočichů. 

Celý projekt regenerace Plumlovské přehrady 

je realizován společně s dalším připravovaným 

souborem opatření v povodí  a naplní cíle projek-

tu „Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov“.  

PAX, bagrování, koupání
„Zhruba před třemi lety se započa-

lo s  mechanickým odstraňováním sinic 

z  přehrady. Pokračovalo se ošetřením 

vody pomocí přípravku PAX. Od sa-

motného začátku však bylo jasné, že jde 

o dočasné řešení a jedinou možností, jak 

přehradu dostat zpět mezi oblíbené rekre-

ační lokality, je důkladné odbagrování se-

dimentů a vyčištění nádrže. Tyto práce na 

revitalizaci přehrady by měly skončit v roce 

2011. Nejpozději v  roce 2012 by se tak na 

přehradu mohli vrátit rekreanti, kteří si za-

plavou v čisté vodě,“ uvedl poslanec Radim 

Fiala, který se projektu revitalizace přehrady 

dlouhodobě věnuje s  tím, že bagrováním 

přehrady revitalizační práce na tomto vod-

ním díle spíše začínají. „Je třeba dál pracovat 

na tom, aby do přehrady tekla čistá voda. 

Musíme také hledat optimální řešení ekolo-

gické zemědělské výroby na pozemcích nad 

přehradou tak, aby tato činnost nepředsta-

vovala nebezpečí znečištění vody. Je to běh 

na dlouhou trať a odbagrování sedimentů 

rozhodně není jediným krokem k revita-

lizaci Plumlovské přehrady, ale pouze tím 

prvním,“ zdůraznil Fiala.

 - jp, archiv - -jg-  

‘‘

 „Odbagrování sedimentů rozhodně není jediným 
krokem k revitalizaci Plumlovské přehrady, ale 

pouze tím prvním. Je třeba dál 
pracovat na tom, aby do přehrady 
přitékala čistá voda,“  
 říká poslanec Radim Fiala, 

který se projektu 
revitalizace Plumlovské přehrady 

dlouhodobě věnuje." 

‚
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 V polovině března jsme jeli my a 4.B 

na exkurzi do muzea Antrophos a pla-

netária v  Brně. Planetárium, a  to jsme 

opravdu nevěděli, se jmenuje podle pří-

stroje, který promítá všechna vesmírná 

tělesa na umělou noční oblohu nad na-

šimi hlavami. Pořad v planetáriu se jme-

noval Vesmírné divadlo. Hlavní role si 

rozdělily Měsíc, až 3000 hvězd, souhvěz-

dí, např. Orion, Štír, Velká medvědice, 

Velký vůz; Slunce a  planety sluneční 

soustavy, které nám o  sobě prozradily 

mnoho zajímavého.

 Po skončení pořadu jsme si nakoupili 

suvenýry a autobus nás převezl do muzea 

Antrophos. To bylo hlavním cílem našeho 

vlastivědného putování. Muzeum je vě-

nováno životu neandrtálců, jejich vývoji 

a zvěři v pravěku. Věřte nám, že jsme se 

během prohlídky všech tří poschodí mu-

zea  nenudili, málem jsme tzv. „zavařili" 

foťáky a mobilní telefony, abychom si co 

nejlépe uchovali dojmy z expozice.

 Ve vitrínách i mimo ně jsou umístěny 

staré vykopávky, modely a  představy ar-

cheologů, jak asi vypadaly první chýše. 

Viděli jsme také známou Věstonickou 

venuši, o které jsme se dozvěděli, že byla 

nalezena v  roce 1926 ve dvou částech, 

vzdálených od sebe asi dva metry.

 Nejvíce nás však všechny ohromil ve-

likánský mamut s  mládětem v  životní 

velikosti. Byl 3,5 metru vysoký a 5 metrů 

dlouhý. Zaujaly nás také kopie neandr-

tálců a  ostatních druhů pravěkých lovců 

i informace, že dospělý člověk byl v pravě-

ku vysoký jako dítě dnes, tedy asi 120 cm. 

Velice zajímavé bylo také vyprávění paní 

průvodkyně u  makety odkrytého hrobu 

tří pravěkých lidí. 

Ve chvílích samostatné prohlídky jsme 

si mohli prohlédnou video s  ukázkami 

výroby pěstního klínu, pazourku a jiných 

nástrojů. 

 Na závěr nás ohromila expozice věno-

vaná přírodovědci Charlesi Darwinovi. 

O něm jsme se zatím ve škole neučili, o to 

zajímavější  získané informace byly.  Pro-

cházeli jsme se džunglí, lodí i domem, kde 

Darwin žil a tvořil. Obdivovali jsme napo-

dobeniny cizokrajných zvířat, poslouchali 

typické zvuky, kterými se zvířata ve volné 

přírodě ozývají.

 A naše slova závěrem? Bylo to hrozně 

zajímavé, učení nemusí být mučení, bylo 

to skvělé, byl to nádherný výlet, bylo to 

úžasné a  všem doporučujeme, jeďte do 

brněnského Antrophosu. A my? Nás čeká 

snad květnová exkurze do Mikulčic. Sli-

bujeme, že až zase něco úžasného zažije-

me, budeme vás informovat.

 Denisa Kopecká, Ivan Mlateček, 

Kristýna Vlachová, Michal Mareš, Kris-

týna Bláhová o ostatní děti ze 4.A

Následující text byl složen ze slohových prací žáků třídy 4.A paní učitelky Evy Kytnarové:

V pátek 19. 3. 2010 proběhla v prostorách hotelu Tenis Club 

v Prostějově úvodní konference projektu „Nastavení rovných pří-

ležitostí pro žáky s SPU (specifi cké poruchy učení) ze specializova-

ných tříd při přechodu na novou školu“.  

Na této akci byl tento projekt oficiálně představen veřejnosti za účasti 

členů realizačního týmu projektu. Cílem projektu, který zpracoval a po-

dal ředitel školy, RNDr. Josef Hrachovec, je nabídnout žákům specializo-

vaných tříd I. stupně ze zrušené ZŠ Rejskova stejné podmínky jako jejich 

spolužákům v ostatních třídách I. stupně na ZŠ Kollárova. Školní vzdělá-

vací program školy „S výpočetní technikou učení je hrou“ je směřován 

k využití nejmodernějších informačních a komunikačních technologií ve 

výuce. Kromě jedné hodiny informatiky v každém ročníku využívají žáci 

I. stupně interaktivní tabuli, interaktivní učebnice a výukové programy ve 

většině vyučovacích hodin, protože mají tuto techniku přímo ve své třídě.

Díky projektu bude zajištěno stejné materiální vybavení pro vyu-

žití informační techniky ve výuce i pro nové žáky specializovaných 

tříd ZŠ Kollárova. Asi 50 žáků těchto tříd se během realizace projektu 

naučí s moderní výpočetní technikou pracovat a využívat ji ve vyu-

čovacím procesu. Tím budou u těchto žáků prohlubovány a rozšiřo-

vány klíčové kompetence se zaměřením na využití moderní výukové 

techniky s přímým dopadem na zkvalitňování vzdělávání s využitím 

informačních a komunikačních technologií ve výuce. 

Několikaleté zkušenosti učitelů ZŠ Kollárova dokazují, že motivace 

žáků k učení při využití této moderní techniky se zvyšuje. Navíc zvládnutí 

práce s touto technikou posílí sebevědomí nových žáků, usnadní jejich 

adaptaci na nové škole a umožní efektivnější výuku zároveň spojenou s 

nápravou specifických poruch učení. Součástí projektu bude samozřejmě 

také proškolení učitelů specializovaných tříd  ve využívání této techniky.

Projekt, který je spolufi nancován ESF a státním rozpočtem ČR, 

začal být realizován od 1. února 2010 a jeho cíle by měly být naplněny 

k  30. 6. 2011. Do konce tohoto školního roku budou proškoleni 

učitelé ve využívání této techniky, která bude instalována ve všech 

specializovaných třídách. Během celého dalšího školního roku 

2010/2011 budou učitelé těchto tříd zpracovávat přípravy na hodiny 

formou elektronických předváděcích sešitů, které následně ověří 

přímo ve výuce. K tomu budou mít zajištěny dvakrát týdně konzul-

tace s  jejich zkušenějšími kolegyněmi. Dalším výstupem projektu 

bude vytvoření Sborníku  elektronických předváděcích sešitů napříč 

ročníky a hlavními předměty, který bude realizován v elektronické 

podobě na CD a zároveň přístupný na webových stránkách projektu, 

které jsou součástí stránek školy na www.zskol.cz 

 ZŠ Kollárova 

Zahájení realizace projektu 
na podporu specializovaných 

tříd na ZŠ Kollárova
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Středa 31. března 2010 - V  tento 

sváteční den se celá škola oblékla do 

společenského oděvu, žáky vítala při 

vstupu do školy hudba a čekalo na ně 

slavnostní dopoledne. Co že se to dělo? 

No přece svátek slavil Kvido a my všich-

ni společně s ním. Že neznáte Kvida a 

nevíte, kdo to je? No to snad ne!

Kvido je přece náš téměř národní po-

klad, škola bez Kvida nikdy nebude ško-

lou.

Můžeme ho nazvat „dobrým duchem 

školy“, alespoň ten náš na Střední škole 

oděvní Prostějov, s.r.o. takový je. Není 

ho často vidět, ale přece jen tu každý den 

pobývá s námi.

Studentům našeptává při zkoušení, při 

písemce pošle na dálku spásnou myšlen-

ku, posouvá ručičky hodin, aby zvonilo 

dříve, poslouchá za dveřmi třídy, zda uči-

tel není moc přísný a přitom všem jen tak 

docela obyčejně rozesílá dobrou náladu 

po celé škole. 

Je pravda, že někdy zkouší naši se-

mknutost a trpělivost, když nám při práci 

klade různé překážky a čeká, jak si s nimi 

poradíme. Tu ulomí kliku od učebny, 

utrhne splachovadlo WC, vyhodí pojist-

ky v  PC učebně, pohází věci v  šatnách. 

Zatím ale vždy konstatoval, že to zvládá-

me dobře a nic nás nerozhází, a tak mu 

tyto jeho zkoušky odpouštíme. 

To je celý on, Kvido. Za nic na světě 

bychom ho nedali. Proto jsme mu také 

z vděčnosti za vše, co pro nás dělá, odha-

lili ve škole u sborovny slavnostní desku. 

I když se osobně nemohl doslavit na naši 

oslavu a shlédnout studentské představe-

ní se scénkami a slavnostními přednesy 

na jeho počest, je tu srdcem i duší stále 

s námi. 

Tak ať žiješ, Kvido! Ilona Raková, 

 ředitelka školy

OBÈANÉ  POZOR !                              HASIÈI VARUJÍ !
 Nezakládejte ohnì v pøírodì, na skládkách a 

nevypalujte trávu.

    Oheò založený v pøírodním prostøedí se mùže snadno vymknout kontrole a 
zpùsobit požár. Zejména požáry v lesích mohou mít nedozírné dùsledky jak po 
stránce materiální, tak pøedevším na životì a zdraví nás všech. Velkým nešvarem se 
také každoroènì v jarním období stává vypalování trávy, které již zapøíèinilo 
hlavnì u starších obèanù nejedno zranìní, èi dokonce ztráty lidských životù.
      Nejvìtší nebezpeèí hrozí zvláštì v letních mìsících, dobì zvýšeného nebezpeèí 
vzniku požáru, kdy je pùda i vegetace (tráva, keøe, stromy,…) suchá a snadno šíøí 
požár.

Proto Vám radíme

Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdìlávání ohòù v období zvýšeného nebezpeèí vzniku požáru.
2. V lesích je celoroènì zakázáno kouøit, rozdìlávat  nebo udržovat otevøené ohnì a 

táboøit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovnìž zakázáno rozdìlávat nebo udržovat otevøené ohnì do vzdálenosti 50 m 

od okraje lesa.
4. Jste-li svìdkem vzniku nìjaké mimoøádné události napø. požáru v lese, plošného 

vypalování trávy, porostù apod. pøedejte informaci co nejdøíve na tísòovou linku 
150.

5. Jedete táboøit ? Oheò se smí rozdìlávat jen na místech zbavených listí, jehlièí 
i suchých vìtví, v dostateèné vzdálenosti od lánu obilí i okraje lesa, v ohništi 
vykopaném až na nerostný podklad. Pøi èinnostech poøádaných pro dìti, je 
bezpodmíneènì nutná pøítomnost dospìlé osoby.

6. Nikdy nerozdìlávejte oheò pod vìtvemi stromù, na pasekách, v blízkosti køovin, 
ve vysoké trávì, poblíž zemìdìlských plodin a stohù. Od hoøícího ohnì 
neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky døeva, spáleništì s popelem 
pøekryjte vrstvou zeminy.

7. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostù. Jen tak se nebudete vystavovat 
porušení zákona o požární ochranì a  pokutì až do výše 25 000,- Kè.

8. Dùsledná preventivní opatøení uèinìná z Vaší strany zabezpeèí Váš majetek pøed 
požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dìtí.

9. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdøíve chraòte život a 
zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidùm, 
dìtem, sousedùm, svému nejbližšímu okolí.

10. Oznamujte bez odkladu Hasièskému záchrannému sboru každý požár na 
známou tísòovou linku  
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Odpovídá: MUDr.  Pavel Holík, ředi-

tel Územního odboru Prostějov, Zdra-

votnické záchranné služby Olomouc-

kého kraje.

Po stránce organizační je Zdravotnic-

ká záchranná služba zřízena Olomouc-

kým krajem. Dříve okresní záchranné 

služby byly sloučeny do jedné celokraj-

ské  organizace. Ve městě Prostějově zá-

chranná služba sídlí na Wolkerově ulici, 

č.8 (vedle hasičů, s nimiž společně vyjíž-

díme zejména k dopravním nehodám). 

Funguje v nepřetržitém 24ti hodinovém 

provozu. V  Prostějově jsou k  dispozici 

dva vozy plně vybavené pro poskytnu-

tí neodkladné přednemocniční  péče, 

z nichž jeden vůz jezdí v obsazení lékař, 

střední zdravotnický pracovní – záchra-

nář a řidič, druhý vůz tvoří záchranář 

plus řidič. V  Konici je další výjezdové 

stanoviště s jedním vozem.

U jakých případů častěji záchranáři 

zasahují – u nehod nebo u úrazů?

Na území našeho regionu výrazně pře-

važují onemocnění nad nehodami. Je to 

dáno vyšším věkovým průměrem obyva-

telstva. Z toho plyne, že převážná většina 

onemocnění se týká srdce a cév od infark-

tů a jiných bolestí na hrudi, dušnosti, přes 

cévní mozkové příhody (mrtvičky), po 

případy cukrovky či dalších stavů ohro-

žujících život pacienta. Chtěl bych v  této 

souvislosti zdůraznit, že tísňová linka 155 

je z celého kraje svedena na jedno dispe-

čerské pracoviště, které je v  Olomouci. 

To znamená, že volající se dovolá do Olo-

mouce, tam nahlásí situaci, která vyžaduje 

výjezd sanitky ZZS a dispečer tuto výzvu 

neprodleně podá přímo na nejbližší vý-

jezdové stanoviště. Je proto třeba přesně 

udat místo, kde k nehodě či záchvatu do-

šlo – tedy město, ulice, adresa. Řada měst 

má stejné názvy ulic i náměstí, proto je 

udání města jednou z hlavních zásadních 

informací. Samozřejmě, že dispečer má 

svá pravidla, jak tyto informace od obča-

nů zjistit.

Dá se říct, že jsou jednotlivá roční 

období nějak typická co do úrazů či 

onemocnění?

Máme sezónní onemocnění, napří-

klad pro jaro či podzim jsou typická 

období nachlazení, která se mnohdy jeví 

vážněji, než jsou – zejména dušností. 

Dušnost z nachlazení člověk často neod-

liší od jiných závážných příčin. V zimě 

to bývají klasicky omrzliny, zlomeniny, 

v létě pak úžeh, úpal, kolapsy z horka a 

podobně. Každá změna atmosférického 

tlaku může vyvolávat u citlivých jedinců 

různé potíže.

Co se týče nehod, někdy se uvádí, že 

jejich počet ovlivňuje například i mě-

síční úplněk. Co je na tom pravdy?

Domnívám se, že až tak výrazně se 

měsíční úplněk na počtech nehod ne-

projevuje, i když na někoho vliv mít 

může – lidé se mohou cítit podráždění, 

nesoustředění, mohou trpět poruchami 

spánku, což vede k většímu riziku v oka-

mžiku, kdy usednou za volant. Spíše se 

ale setkáváme s příchodem letních měsí-

ců s nárůstem počtu nehod v souvislosti 

se zvýšenou přepravou osob na dovo-

lenou do jižních zemí. Zejména z  toho 

důvodu, že našim regionem prochází 

rychlostní komunikace R46, která se 

nezřídka stává místem vážných nehod.

Do tisku se většinou dostanou ty 

nejhrozivější tragédie, které na silni-

cích řešíte. Dá se vůbec na něco tako-

vého zvyknout?

Na něco takového se nedá zvyknout 

nikdy. Musíme ale vždy zachovat pro-

fesionální přístup. V  tu chvíli není na 

místě čas zamýšlet se nad hloubkou tra-

gédie, vyžaduje se rychlé a zodpovědné 

rozhodování, které musí vést k odvráce-

ní fatálních následků. Tedy zjistit celko-

vý stav pacienta, zajistit dýchací cesty, 

podpořit srdeční akci, stabilizovat paci-

enta a připravit ho na transport.

Jak při takové práci zůstat optimis-

tou?

Stačí jednou za čas případ s  dobrým 

koncem, ať už je to stav po úspěšné resu-

scitaci – navrácení člověka do života nebo 

úspěšný porod v sanitce, kterých mám za 

sebou několik. To jsou situace, kdy si člo-

věk řekne, že má tato práce smysl – naplní 

vás novou energií…. -red-

Informace Školství 
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Klíšťová encefaltidida zasahuje dra-

maticky do života stále většímu počtu 

lidí. Přitom lidem zbývají už jenom 

tři týdny, aby nepropásli nejvhodnější 

dobu k očkování proti této zákeřné ne-

moci. Nejvhodnější doba k očkování, 

které je jedinou spolehlivou prevencí 

proti encefalitidě, je od listopadu do 

dubna. Očkování proti této chorobě 

nabízí i Nemocnice Prostějov, která je 

členem skupiny AGEL. A účinnost oč-

kovací látky je v tomto případě obrov-

ská – 98 procent. 

Přestože onemocnění může způsobit 

vážné zdravotní komplikace a dokonce i 

smrt, jediný spolehlivý způsob prevence 

- očkování - lidé stále podceňují. V Čes-

ké republice se proti klíšťové encefalitidě 

nechává očkovat přibližně 16 procent 

lidí. „Například v sousedním Rakousku je 

to ale až devadesát procent obyvatel,“ říká 

primář infekčního oddělení Prostějov-

ské nemocnice MUDr. Zdeněk Prokeš.

Onemocnění představuje rizika ze-

jména pro pro starší generaci. Nemoc 

může mít těžký průběh, případně i ce-

loživotní následky. Očkování je vhodné 

pro celé rodiny, ale naprosto nezbytné se 

jeví zejména u starších lidi, u nichž má 

nemoc horší průběh. „Zejména lidé, kteří 

se často pohybují v přírodě, by měli být oč-

kováni. Pokud se člověk se sníženou imu-

nitou nakazí závažnou infekcí, jako je tře-

ba klíšťová encefalitida, tak je to mnohem 

vážnější, než když se nakazí například 

mladý a zdatný sportovec,“ uvádí primář 

s tím, že očkování v klasickém schématu 

probíhá ve třech dávkách, mezi první a 

druhou je odstup jednoho měsíce. „Již 

po aplikaci druhé vakcíny člověk získává 

na určitou dobu dostatek protilátek. Třetí 

dávka je vhodná za devět až 12 měsíců po 

prvním očkování, poté se vždy v tříletém 

cyklu doporučuje další přeočkování. Oč-

kovat lze také v  letních měsících, kdy se 

očkování provádí v upraveném očkovacím 

schématu,“ doplnil. 

Klíšťová encefalitida je virové one-

mocnění, které se přenáší převážně 

kousnutím klíštěte. Projevuje se jako 

nehnisavý zánět mozkových blan nebo 

mozku. V počátcích se projevuje bolest-

mi hlavy, svalstva a malátností, posléze 

může postihnout nervový systém a způ-

sobit ochrnutí. V ojedinělých případech 

může končit smrtí. „Klíšťovou encefaliti-

dou onemocní v České republice každý rok 

asi 500 až 1000 lidí. Zhruba u dvanácti 

procent případů zanechává onemocnění 

trvalé následky, asi polovina z nich je zá-

važná,“ vysvětluje primář Prokeš. 

Zájemci o očkování si mohou zakou-

pit vakcínu přímo v  nemocniční lékár-

ně. Jedna dávka pro dospělého vyjde na 

zhruba 600 korun, některým klientům 

na ní přispívají zdravotní pojišťovny. 

V Nemocnici se mohou nechat naočko-

vat děti i dospělá populace ve vakcinač-

ním centru při infekčním oddělení.

Bc. Hana Szotkowská, 

mluvčí holdingu Agel, tel. 725 310 

241, hana.szotkowska@agel.cz

Ve středu 12.května 2010 se uskuteční 

v celé naší republice již 14.ročník České-

ho dne proti rakovině. Akci pořádá Liga 

proti rakovině Praha a v Prostějově ji 

garantuje Svaz postižených civilzačními 

choro-

bami, Klub Onko-Diana. Členky klubu 

budou společně se studenty 

prostějovských škol nabízet tra-

dičně žlutý květ měsíčku lékařského 

s červenou stužkou.KAŽDÝ, KDO 

SI KVÍTEK ZA 20 KČ ZAKOUPÍ 

OBDRŽÍ I PROPAGAČNÍ MATE-

RIÁL K LETOŠNÍ AKCI, KTERÁ JE 

ZAMĚŘENA NA PREVENCI KAR-

CINOMU PROSTATY.Apelovat se 

bude i na ženy, aby přesvědčily své 

muže k preventivní návštěvě urologa 

a samy nezapomínaly na svého gyn-

kologa a mamární screening. Kvítek 

se bude nabízet na mnoho místech v 

Prostějově i v okolních obcích.

Vladimír Pařízek
spcch-pv@email.cz
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NA OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALIDITĚ JE NEJVYŠŠÍ ČAS

 Střední zdravotnická škola, Pro-

stějov, Vápenice 3 obdržela na pod-

zim 2009 grantovou podporu v rámci 

Programu celoživotního učení ve výši 

14 000 Eur. 

V  rámci tohoto grantu, který bude 

probíhat do července 2011, se uskuteč-

ní dvě desetidenní návštěvy partner-

ských škol. Partnery tohoto projektu 

jsou Střední zdravotnická škola v Pro-

stějově a zdravotnická škola v  turecké 

Hopě . 

 Cílem projektu je vzájemné předsta-

vení současné kultury, folkloru, litera-

tury a hudby obou zemí.

 20.dubna 2010 se vydala jako prv-

ní skupina 11 žáků Střední zdravot-

nické školy se dvěma vyučujícími na 

návštěvu partnerské školy v  Turecku. 

Vezou s sebou propagační DVD s 

informacemi o městě Prostějově, 

o své škole a o možnostech využití 

volného času, které Prostějov svým 

mladým lidem poskytuje. Vedle 

toho si žáci připravili celou řadu 

dalších materiálů tak, aby před-

stavili svoje město, region, Českou 

republiku a sami sebe. Část propa-

gačních materiálů věnovalo také 

město Prostějov, kterému by tímto 

chtěli účastníci projektu poděkovat.

 Partnerská škola v Hopě je té pro-

stějovské velmi podobná. Jedná se o 

střední školu, která vychovává zdravot-

ní sestry a administrativní pracovníky 

pro nemocnici.

 Na návštěvu Turecka se žáci velmi 

těšili a my všichni si přejeme, aby spl-

nila jejich očekávání. O zážitcích z této 

pro nás exotické návštěvy vás budeme 

informovat

 Za rok, v dubnu 2011, přivítá 

zdravotnická škola tureckou delegaci 

v Prostějově.  -mm-

Projekt Comenius  - Mladí lidé na cestě k míru, kultuře a zdraví

 pořádá dne 29. května (sobota) a 

31. května (pondělí)odbornou kon-

ferenci pro nelékařské zdravotnické 

pracovníky akreditovanou  u České 

asociace sester. 

Konference je i pro veřejnost !!!

Konference bude probíhat na OS 

ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod 

do 13.30

Akce bude ohodnocena dle kre-

ditního systému  vyhlášky MZ ČR č. 

4/2010 Sb.

(4 kredity)

Téma:  Pitný režim 1, poznej sám 

sebe, pooperační výživa , pitný režim 2

Jaroslava Dostálová, Prostějov, vý-

živová poradkyně , přednáška – Pitný 

režim 1

Ing. Martina Ši-

máčková, Prostějov, 

OSVČ, přednáška – 

Poznej sám sebe

Pavla Hrudová, DiS., zdravotní sestra, 

chirurgické oddělení nemocnice Bosko-

vice  s.r.o., přednáška  –  Pooperační vý-

živa Markéta Bičanová, DiS., zdravotní 

sestra, chirurgická jednotka intenzivní 

péče nemocnice Boskovice s.r.o., před-

náška – Pitný režim 2.

Svoji účast potvrďte e-mailem na: 

prostejov@cervenykriz.eu , co nejdříve 

( uveďte celé jméno a datum narození ) 

nebo SMS na mobil 723 005 411. Účast-

nický poplatek činí 200 Kč/ 1 osoba , 

který bude uhrazen při prezenci

Nekuřácké pracoviště, 

přezůvky s sebou !!

Občerstvení zdarma !!!

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3
mobil : 723 005 411 (SMS), e-mail: prostejov@cervenykriz.eu

JIŽ 14.ČESKÝ DEN (KVĚTINOVÝ DEN) PROTI RAKOVINĚJIŽ 14.ČESKÝ DEN (KVĚTINOVÝ DEN) PROTI RAKOVINĚ
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Hned na pěti sportovištích sou-

běžně budou v sobotu 29.5.2010 pro-

bíhat historicky první Mezinárodní 

sportovní hry mládeže v 

Prostějově. Těch se zúčastní 

žáci a studenti z  Prostějo-

va, německé Hoyerswerdy, 

slovenských Vysokých Ta-

ter, polské Šródy, maďarské 

Nagykanisze, a z dánského 

Esbjergu.

„Dějištěm atletického klá-

ní se stane hřiště u Reálného 

gymnázia a základní školy města Prostě-

jova, hala této školy bude naproti tomu 

hostit fl orbalisty. Lázně obsadí závod-

níci – plavci, halu Sportcentra pak 

basketbalisté a volejbalisté a nový 

fotbalový stadion na sídlišti E.Be-

neše zažije zřejmě jeden 

z  prvních větších turnajů. 

Všechny soutěže odstartují 

kolem 9.00 hodiny dopo-

lední a návštěvníci, kteří 

přijdou podpořit naše borce 

či sportovce z  partnerských 

zahraničních měst a škol, bu-

dou mít samozřejmě volný 

vstup. Věřím, že všechny dis-

ciplíny si získají své fanoušky a diváky. 

Každé sportoviště bude mít svého garan-

ta, jednotlivé sportovní výpravy budou 

doprovázet studenti z  prostějovských 

středních škol, kteří budou zároveň vy-

konávat funkci tlumočníků. Příprava her 

je poměrně náročná, zejména s ohledem 

na skutečnost, že celé hry proběhnou bě-

hem jednoho jediného dne. V závislosti 

na konci jednotlivých soutěží a turnajů 

pak účastníkům nabídneme v  sobotu 

odpoledne ještě doplňkové volnočasové 

aktivity, jako je například in-line 

bruslení na oválu v Kolářových sa-

dech.  Program tak bude doslova a 

do písmene nabitý. Volnější režim, 

například s využitím nabídky akti-

vit v Aquaparku, plánujeme na ne-

dělní dopoledne,“ vylíčil předseda 

komise pro mládež a tělovýchovu 

Michal Műller s  tím, že členové komise 

v  těchto dnech dokončují propozice a 

podrobné rozpisy soutěžních disciplín a 

turnajů, které v rámci her proběhnou. 

Pořádání Mezinárodních sportovních 

her mládeže v Prostějově fi nančně pod-

poří Visegrádský fond, maximální výše 

dotace je 14 700 EUR. -jg-

Mezinárodní sportovní hry mládeže – nabitá sobota 29. 5.!

Míč …….  ten   krásný   kulatý   tvar   

se  snažíme  uchopit  již  v  prvním  roce  

svého  života.  Pomáhá    nám   navazo-

vat   přátelství,  když  ho  podáme  druhé   

osobě.  Vstupem  do  školy  připojíme  ke  

spontánnímu   pohybu   pravidla   a   za-

čneme  se   učit   týmové  spolupráci.  Až   

v  soutěžních  podmínkách  však  může  

zcela  vyniknout   krása  míčových  her.  

Proto  ZŠ  a  MŠ  PROSTĚJOV, PALAC-

KÉHO  ve  spolupráci  s  TK PLUS   připra-

vila  pro  školní  rok   2009/10  již  druhé  

pokračování  projektu  přátelských  utkání  

ve  volejbalu  a  v  přehazované  mix.  

Opět   jsme  oslovili  všechny  školy  okre-

su  Prostějov   a  velmi   oceňujeme  sku-

tečnost,  že  zájem  o  sportovní  zápolení   

projevilo  letos  více  škol.  Pro  mladší  děti,  

které  teprve  získávají   vztah  ke  kolek-

tivním  hrám,  jsme   připravili  turnaj  ˝O  

volejbalový  míč  v  přehazované  mix˝.  Je  

určena  věkové  kategorii  4.- 5.  tříd.   Druž-

stvo   tvoří  vždy  3  dívky  a  3  chlapci. Do  

turnaje  se  přihlásilo  celkem  11  škol,  které   

odehrály  v  6  herních  dnech  od  listopadu  

do  dubna  55  vzájemných  zápasů.  Prvním   

herním  dnem  byl  24. listopad  a  pozvány  

byly  ZŠ  URČICE,  ZŠ  J. ŽELEZNÉHO,  ZŠ   

HORÁKA,  RGZŠ  Prostějov a  ZŠ  MAJA-

KOVSKÉHO.  Už  na  26. listopad     byla   

pozvána  družstva   druhé  herní  skupiny  

ZŠ  OTASLAVICE,  ZŠ KOLLÁROVA,  ZŠ 

VALENTY,  ZŠ  MELANTRICHOVA,  ZŠ  

ČECHOVICE a  ZŠ  PALACKÁ.    

Do  turnaje  ˝O  volejbalový  míč   ve  vo-

lejbalu  žákyň  6.- 9. tříd  ̋ se   přihlásilo   8  

odvážných  družstev.  V  průběhu   5ti  her-

ních   dnů  od  listopadu  do  dubna   odehrály   

žákyně  28  vzájemných  zápasů.  Zahájení   

turnaje   proběhlo  1. prosince  a  pozvány  

byly  GJW  Prostějov,  ZŠ  URČICE,  ZŠ  ME-

LANTRICHOVA  a  ZŠ  PALACKÁ.  Jen   o  

dva  dny  později  3.  prosince    se  sešla  i  

druhá  herní  skupina   ZŠ  OTASLAVICE,  

RGZŠ  Prostějov,  ZŠ KOLLÁROVA  a  ZŠ   

VALENTY.  Všechny  uvedené  turnaje  pro-

běhly  v  tělocvičně   ZŠ  Palackého. 

Přihlášená  družstva   byla  dobře  při-

pravena  a  s  vývojem  turnaje  se  zlepšo-

vala  jejich  herní   týmová  spolupráce.  I  

v   herních  činnostech  jednotlivce  bylo  

u   dětí   zřetelně   pozorovatelné   zlepšení.  

Sportovní   atmosféra  vzájemných  zápasů   

byla   přátelská,  což  se  projevilo  na  téměř   

bezproblémovém  průběhu  celé  soutěže.  

Výkony  družstev  byly  natolik vyrovnané,  

že   dodaly  turnajům   v   závěru   dramatič-

nost   konečného  umístění.

Dne  12. dubna  2010   vyvrcholil   seriál  obou  

turnajů.  V   odpoledních  hodinách  proběhlo  

v  tělocvičně  ZŠ  Palackého  závěrečné   slav-

nostní  vyhodnocení   míčových  her. Ředitel  

pořadatelské   školy  Mgr.  Jiří  Pospíšil   předal  

vzpomínkové   diplomy   na   II.  turnaj  „O  vo-

lejbalový   míč  ZŠ a MŠ Prostějov,  Palackého“  a  

věcné   odměny  od  sponzora   soutěže  TK plus 

(volejbalové   míče,  sady  dresů  a  sportovní  kšil-

ty).  Každé   dítě   bylo  také  odměněno  malou  

sladkou   pozorností.

A  teď  ještě  malý   statistický  pohled  

okem  organizátora.  Do  obou  pořáda-

ných  turnajů   se  přihlásilo  dohromady  

19  družstev.  Celý  seriál  trval  11  herních  

dnů.  Bylo  odehráno   83   zápasů   za   66  

hodin.  Na  pomocné  rozhodčí   bylo  za-

školeno   33  žákyň  ze  6.- 9. tříd  pořa-

datelské  školy. V rozhodování  zápasů  se  

prostřídali  3  rozhodčí  ( učitelé )  a  museli   

použít   píšťalku  nejméně  8 860x.  V  tělo-

cvičně  odehrálo  636  dětí   167  vítězných  

herních  setů,  což  je  přesně  4 430  poda-

ných   míčů  do  hry.

Co  si  přát   do  budoucna?  Snad  v  dě-

tech   zůstanou  příjemné  vzpomínky  na  

okamžiky  prožité  ve  hře.  Možná  v   ně-

kterém   zahoří  i   sportovní  ambice   po  

vyšším   výkonu   a  třeba  se  vyvine   i  dlou-

hodobá   náklonnost   ke  sportu. 

V takovém   okamžiku  může  také   vznik-

nout  celoživotní  láska  k   volejbalu!

A závěrečné slovo ředitele Jiřího Pospí-

šila – „Doufám, že se všem účastníkům 

turnajů u nás líbilo, že u nás strávili krásné 

sportovní chvíle a že se k nám budou všich-

ni rádi vracet.“  -mf-

Turnaje na ZŠ v Palackého uliciTurnaje na ZŠ v Palackého ulici

Pořadí      přehazovaná mix body zápasy scóre poměr míčů

1. RG a ZŠ Prostějov 18 (10) 296:178 118

2. ZŠ Dr. HORÁKA 16 (10) 288:210 78

3. ZŠ MELANTRICHOVA 15 (10) 279:195 84

4. ZŠ J. ŽELEZNÉHO 15 (10) 284:246 38

5. ZŠ OTASLAVICE 10 (10) 245:260 -15

6. ZŠ ČECHOVICE 9 (10) 231:263 -32

7. ZŠ VALENTY 8 (10) 251:247 -4

8. ZŠ PALACKÁ 8 (10) 226:253 -27

9. ZŠ KOLLÁROVA 6 (10) 236:279 -43

10.  ZŠ URČICE 3 (10) 215:292 -77

11.  ZŠ Vl. MAJAKOVSKÉHO 2 (10) 168:296 -128

Pořadí   volejbal  dívek body zápasy scóre

Gymnázium J. Wolkera  21 (7) 280:132

RG a ZŠ Prostějov 18 (7) 269:178 

ZŠ MELANTRICHOVA 15 (7) 249:177  

ZŠ PALACKÁ 12 (7) 232:188 

ZŠ VALENTY 9 (7) 203:251

ZŠ URČICE 6 (7) 181:218

ZŠ KOLLÁROVA 2 (7) 133:289 

ZŠ OTASLAVICE 1 (7) 164:278 

28. dubna 201028. dubna 20103030
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Francie byla již druhým 

skvělým zážitkem letošního ly-

žařského závodního roku.  Za 

vrchol letošní sezony jsme považo-

vali IV. zimní olympijské hry dětí 

a mládeže v Liberci, kde prostějov-

ský borec Petr Spáčil reprezentoval 

Olomoucký kraj společně s Erikem 

Kotzmanem ze Šumperku v kate-

gorii mladších žáků a umístil se na 

skvělém pátém místě ve slalomu. To 

jsme však netušili, co nás čeká! – 

Byly to právě závody ve Val d Isere, 

které proběhly ve dnech 31. 3.  – 2. 

4. 2010.

Program  ve Val d Isere začínal tré-

ninkem. Ve čtvrtek se jel za vydatného 

sněžení  slalom.  Do závodu mladších 

žáků startovalo 97 závodníků ze 14-ti 

zemí. Petr Spáčil obsadil po dvou kolech 

celkové 33. místo, z reprezentace ČR byl 

celkově třetí. Reprezentace byla doplně-

na na 5 mladších žáků z ČR. Po závodě 

následoval průvod všech účastníků měs-

tem s národními vlajkami, zakončený 

slavnostním vyhlašováním vítězů všech 

věkových kategorii. Pro všechny zúčast-

něné to byl úžasný zážitek. Sešly se týmy 

nejen tradičních evropských lyžařských 

velmocí, ale i Austrálie, Nového Zélan-

du, Japonska, Velké Británie, Turecka, 

Uzbekistánu a dalších.

V pátek program pokračoval za krás-

ného slunného počasí závodem SUPER 

G.V této disciplíně zajel Petr Spáčil 

53. místo z 96 závodníků.

 Perličkou byl zážitek hned po pří-

jezdu do Val d Isere. Celé město žilo zá-

vodem, všude visely plakáty k závodům, 

k  dostání byly tématické brožurky.   Petr 

Spáčil jako student Cyrilometodějského 

gymnázia v Prostějově má ve výuce druhý 

cizí jazyk francouzštinu. Jakmile pokladní 

zjistila, že je závodník z ČR a zná pár fran-

couzských slovíček, dostal slevu na skipas. 

Byl to pro něj první hmatatelný příklad, 

proč je dobré učit se cizí jazyk...

 Kompletní výsledky a startovní listi-

ny jsou na stránkách: www.valsport.org   

  -ps-

Závody ve Val d´IsereZávody ve Val d´Isere

Bezplatná právní poradna, 
Lidická ulice č. 35, Prostějov: 

květen  12. 5. 2010 od 14 do 16.00
   27. 5. 2010 od 16 do 18.00

červen  9. 6. 2010 od 14 do 16.00
   23. 6. 2010 od 14. do 16.00

 Prosíme předem se objednat na tel. č.  582 345 812, 725 646 080. 



Víte jak správně reklamovat vadné 
zboží? V jakém případě vzniká právo 
na odstoupení od smlouvy? A co dělat 
když prodávající na naše reklamační 
snahy nereaguje? Na tyto i další otáz-
ky se můžete ptát  v naší nové rubrice. 
Odpovídat vám bude Jan Votočka (na 
snímku) ze Sdružení obrany spotřebi-
telů.

Problém:
Dobrý den, v květnu jsem si v bazaru 

koupila motorovou sekačku. Při prvním 
spouštění se utrhla startovací šňůra. Pak 
jsme zjistili, že v horní části benzínové 
nádrže je díra a motor má divný zvuk. 
Ale sekačka seče. Ráda bych se vás ze-
ptala, jaký druh reklamace mohu využít. 
Respektive, zda mám právo na vrácení 
peněz nebo musím čekat na opravu. 

Jak na to?
Nárok na odstoupení od smlouvy nemáte, 

neukáže-li se, že je závada neodstranitelná. 
Můžete pouze reklamovat a do reklamační-
ho protokolu zadat jako způsob vyřízení re-
klamace opravu nebo výměnu věci za nový 
kus a v případě nemožnosti vyřízení rekla-
mace dle Vašich pokynů pak odstoupení od 
smlouvy (vše dle §616 Občanského zákoní-
ku). Reklamační procedura tedy musí vždy 
proběhnout, prodávající má právo přesvědčit 
se, jak vada vznikla a jestli skutečně existuje, 
případně vztahuje-li se na ní záruka.

Problém:
Dobrý den, před 6 lety jsem si u jisté 

fi rmy nadzemní bazén, který mi tato fi rma 
sama nainstalovala a postavila. Protože 

poskytují 7 letou záruční dobu, tak jsem 
uplatnil reklamaci na prorezivělý plecho-
vý plášť bazénu. Pracovníci při-
jeli, zdokumentovali a následně 
jsem dostal potvrzení o zahájení 
reklamačního řízení. Firma rekla-
mační nárok uznala. Jenže teď na-
stal problém - nechtějí akceptovat 
můj požadavek na výměnu pláště 
jejich fi rmou, ale mám si plášť 
vyměnit sám. Ten mi dodali, ale protože 
už zřejmě typ dodávaný před 6 lety neve-
dou, tak mi přivezli jiný typ, který má již 
připraveny díry na skimer, do kterých se 
můj součastný plně funkční nedá použít 
a bylo mi řečeno, že si mám koupit nový. 
Jsou v právu? Neměla by opravu provést 
sama fi rma? 

Jak na to?
Pokud by se vše odehrálo v prvních 

dvou letech, tedy v době zákonné záruky, 
pak by odpověď byla jednoznačná, opra-
vu musí provést do 30 dnů fi rma, pokud 
neprovede, můžete od kupní smlouvy od-
stoupit. Jestliže prodávající poskytuje zá-
ruční lhůtu nad rámec zákona (tedy delší 
než 2 roky) může si pro toto období sám 
stanovit podmínky záruky, může ji ome-
zit například pouze na díly a na práci už 
nikoliv nebo obráceně, takže doporučuji 
důkladně přečíst podmínky, za jakých je 
sedmiletá záruka poskytována.

Problém:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy 

mám nárok na vrácení peněz při rekla-
maci. Dala jsem na reklamaci notebook. 
Po týdnu se zas objevila závada. Firma 
mi náhradní nedá a já potom nemám na 

čem pracovat. Žádala jsem je jestli by byla 
možnost vrácení peněz a oni, že ne. Je ně-

jaká možnost?

Jak na to?
Právo odstoupit od 

smlouvy (tedy požado-
vat vrácení kupní ceny) 
vzniká pokud jde o vadu 
neodstranitelnou, anebo 

pokud se odstranitelná vada opakuje. 
Kolikrát se musí závada objevit, aby 
nárok vznikl v zákoně bohužel nevy-
čtete, vyplývá to však z rozhodovací 
praxe soudů. Ty dospěly k závěru, že 
se na věci musí objevit třikrát stejná 
nebo čtyři různé vady bránící řádné-
mu užívání. Nastane-li taková situace, 
můžete tedy požadovat vrácení peněz 
či (dle vaší volby) výměnu za nový 
notebook (stejného typu). Kromě toho 
můžete též požadovat náhradu škody, 
která vám mohla vzniknout tím, že 
jste notebook nemohla užívat.

Problém:
Dobrý den, V jedné prodejně jsem 

zakoupila krmivo pro kanára za 16,-. 
Zob byl plný pavučin, reklamaci mi 
pracovnice prodejny uznala, ale pení-
ze mi dala až tehdy, když jsem musela 

nedobrovolně vyplnit formulář s mým 
jménem, adresou a podpisem. Bránila 
jsem se, že nemají právo po mě tyto 
informace chtít, ale bylo mi sděleno, 
že jinak peníze zpět nedostanu. Je 
jejich požadavek v souladu se záko-
nem? Může obchodník po zákazníko-
vi vyžadovat jeho osobní údaje? 

Jak na to?
Zákon na nic takového nepamatuje ani 

to však nezakazuje. Pravdou však je, že na 
reklamačních protokolech se tyto údaje 
běžně objevují. Přesto by však prodávají-
cí neměl podmiňovat vyřízení reklamace 
jakýmikoliv podmínkami, zvláště takové-
ho druhu. Musí ovšem vědět s kým kupní 
smlouvu uzavřel a komu tak plynou práva 
z odpovědnosti za vady.

Své dotazy můžete zasílat na adresu re-
dakce: jana.gaborova@prostejov.eu 

Ptát se můžete také on-line na www.

spotrebitele.info a telefonní lince SOS-
Sdružení obrany spotřebitelů 900 08 08 
08 (8Kč/min.).

  

Před časem zahájil provoz významný 

neziskový internetový projekt pro seniory 

v České republice. Na adrese www.sede-

satka.cz je umístěn informačně-zábavní 

systém s  desítkami stránek, vnitřně 

členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest 

okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz 

umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě 

jeho obsahu, každý návštěvník může 

nejen číst, ale také přispívat, přímo psát 

své články nebo posílat redakci to, co jej 

zaujalo.

„Společnost v  Česku spojuje seniorský 

věk s  pasivitou, odevzdaností, od seniorů 

již nic neočekává. Přitom právě ve zralém 

věku může člověk nabídnout životní zku-

šenosti a určitý nadhled. Cílem projektu 

Šedesátka.cz je vytvořit českým 

seniorům prostor k  vzájem-

nému sdílení, vyjádření názorů, prostor 

k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do 

ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan 

Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. 

Internetový projekt www.sedesatka.

cz přizpůsobil seniorům jednoduché 

grafi cké i technické řešení webu. Hned 

v  prvních dnech provozu se na webu 

vytvořila aktivní seniorská komunita, 

která živě diskutuje a buduje společenské 

vztahy.

 „Regionální charakter projektu vytváří 

prostor i pro města a obce, které mohou 

bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své 

historie i současnosti, mohou zvát k  ná-

vštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na 

jednom místě nejrůznější informace, zpra-

vodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, 

recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má 

dost času, se může pohodlně projít celou 

republikou, zastavit se třeba v každém kraji 

nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz 

žije u sousedů“ dodává šéfredaktor webu 

Jan Vojvodík.Navštivte www.sedesatka.cz. 

Třeba se budete rádi vracet. 28. dubna 201028. dubna 20103232
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Příští Radniční listy 

vyjdou 26. května, 

uzávěrka inzerce je 

19. května.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR – Základní organizace,  

Kostelecká 17, Prostějov, organizuje v roce 2010 tyto zájezdy:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkááááááááááááááááááááááááááááááááááááá  11111111111111111111111111111177777777777777777777777777777777777,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttttěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěějjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooccccccccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   2222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000  ttttttttttttttttttttttttttttttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyytttttttttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzááááááááááááááááááááááááááááááááááájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzdddddddddddddddddddddddddddddddddddddyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Čtvrtek, 28. 6.
Ivančice – Expozice Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy, 

Muzeum Průmyslových železnic Zbýšov.

Středa,15. 9.
Pivovar Černá hora a Centrum Sladovna, prohlídka hraduŠpilberk.

Středa, 20. 10.
Zájezd do Polského Těšína.

Výbor Základní organizace Prostějov, zve na tyto akce i nečleny organizace!

Přihlášky každé úterý od 9.00 – 11.00 hod, Kostelecká 17, dveře č. 109, Prostějov.
Podrobné informace na tel. č. 606 780 313 – p. A. Hořava 

Výbor Základní organizace si vyhrazuje právo zrušit akci z důvodu malého zájmu o pořádanou akci 
nebo z jiných technických důvodů.

Projekt „Vzdělávejte se!“ je určen 

zaměstnavatelům, kteří se v  souvis-

losti s probíhající hospodářskou re-

cesí nachází v  obtížné ekonomické 

situaci a  nejsou přechodně schopni 

svým zaměstnancům přidělovat prá-

ci v  plném rozsahu. Zároveň mají 

zájem těmto zaměstnancům v  době 

jejich nucené nepřítomnosti na pra-

covišti prostřednictvím vzděláva-

cích aktivit rozšiřovat či prohlubo-

vat kvalifikaci.

Aby mohl být zaměstnavatel do pro-

jektu zařazen, musí splňovat určitá kri-

téria. Kromě podmínek stanovených 

Ministerstvem práce a  sociálních věcí 

(dále jen MPSV) musí zaměstnavatel 

prokázat pokles součtu tržeb z  prode-

je zboží a  z  prodeje vlastních výrobků 

a  služeb nebo pokles tržeb v  činnosti, 

která je dle fi nančního objemu jeho 

činností hlavní za ukončená první tři 

účetní čtvrtletí roku 2009 ve srovnání 

s  ukončenými prvními třemi účetní-

mi obdobími roku 2008, alespoň 10%. 

Současně nesmí jít o podnik, který je již 

v obtížích dlouhodobě nebo má zájem 

o  speciální školení. Žádat o  příspěvek 

lze pouze na obecné vzdělávání, které je 

přenositelné i do jiných organizací, pra-

covních oborů nebo průmyslových od-

větví, např. práce s PC, jazykové kurzy, 

všeobecné strojírenství aj. 

Aby se mohli zaměstnavatelé do pro-

jektu zapojit, podají vyplněnou žádost 

včetně příloh  na příslušný úřad práce 

podle sídla provozovny, který ji posou-

dí. V  případě, že dojde k  podpisu do-

hody, jsou zaměstnavatelům uhrazeny 

náklady vzdělávání zaměstnanců a  ná-

hrady mezd včetně sociálního a  zdra-

votního pojištění a  cestovních náhrad, 

a to po dobu, kdy se zaměstnanci účast-

ní vzdělávání. Příspěvky jsou hrazeny 

formou refundací.

Díky velkému zájmu fi rem se 

MPSV rozhodlo prodloužit projekt 

až do 31.12.2010 (původní termín byl 

31.7.2010) a  došlo také ke zvýšení ob-

jemu fi nančních prostředků. Náklady 

na školení a náhrady mezd účastníkům 

fi nancuje z 85 % Evropský sociální fond 

(ESF) a z 15 % státní rozpočet České re-

publiky. 

Od 1.7.2009 obdržel Úřad práce 

v Prostějově prozatím 65 žádostí a vzdě-

lávání se zúčastnilo 778 zaměstnanců. 

Zaměstnavatelé nejčastěji realizovali 

následující vzdělávací aktivity: řízení 

lidských zdrojů, rozvoj obchodních 

dovedností, výcvik komunikace a  ře-

šení konfl iktů, pokročilá práce na PC, 

obchodní angličtina a  němčina, řízení 

skladových zásob, svářečské kurzy.

Více informací o  tomto projektu 

a  formuláře k  podání žádosti jsou 

dostupné na internetových stránkách 

MPSV (portal.mpsv.cz) pod odkazem 

Evropského sociálního fondu a také na 

internetových stránkách Úřadu práce 

v  Prostějově (portal.mpsv.cz/sz/local/

pv_info).

Projekt „Vzdělávejte se!“

Chcete 
inzerovat 

v Radničních 
listech? 
Volejte 

608 022 023!
 Vše ostatní 

zařídíme 
za Vás!

Připomínka konce Připomínka konce 
II. světové války II. světové války 

 V pátek 7. května 2010 v 10:00 hodin se uskuteční na Městském hřbitově, Br-

něnská ulice, pietní akt při příležitosti 65. výročí osvobození naší republiky. V této 

souvislosti budou také uctěny oběti II. světové války.

Položení květin a věnců na Pietním místě obětem světových válek

Položení květin a věnců k Památníku československých letců 

Projevy, hymna




