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Den žen, Den 
matek nebo obojí?

Mezinárodní den žen byl v době to-
tality oblíbený a  také řádně zdiskredi-
tovaný svátek.

Slabé mužské pokolení v  ten den 
konzumovalo alkohol v míře jistě škod-
livé a nepřiměřené.

Docela do pozadí byla zasunuta fakta 
o  vzniku tohoto nesporně oprávněného 
svátku. V  souvislosti se vnikem MDŽ se 
často uvádí vzpomínka na stávku newy-
orských švadlen. Vzpomínka se slavila už 
roku 1909 a už od roku 1911 se tento svá-
tek slavil i v Rakousku – Uhersku, tedy také 
v našich zemích. O rozšíření tohoto svátku 
se zasloužila německá revolucionářka Clara 
Zetkinová, která byla přesvědčena, že ženy 
se osvobodí, až bude osvobozena dělnická 
třída.

Datum oslav zpočátku kolísalo, po I. 
světové válce se ustálilo na 8. březnu.

Po únoru 1948 se vládnoucí garnitu-
ra tohoto svátku vděčně chopila. Nej-
lepší pracovnice byly zvány na Hrad 
a mohly si potřást rukou s prvním děl-
nickým prezidentem. Básníci tento svá-
tek oslavili svými verši a děti skotačily 
a recitovaly:

Květiny, lásku
každičký den
přejeme Tobě

ke Dni všech žen… 
To Den matek měl složitější osudy. 

V USA se slavil již v roce 1907 a prezident 
Woodrow Wilson  jej v roce 1912 vyhlásil 
jako svátek ofi ciální, slavený o druhé květ-
nové neděli.

Počátky tohoto svátku u nás jsou spo-
jeny s životem a dílem Alice Masarykové 
/1879-1966/, dcery T. G. M. Snad proto 
upadl tento svátek u komunistů v nemi-
lost a preferovali MDŽ.

Po sametové revoluci nastala situace 
taková, že každý vlastně může slavit, co 
chce.

Asi se shodneme na tom, že oba svátky 
mají své opodstatnění. MDŽ se obrací na 
všechny ženy a akcentuje oslavu lásky, krásy, 
opojnosti mládí a moudrost stáří. Den matek 
připomíná nezaměnitelnou roli ženy-matky. 
Její často málo doceněnou, nekonečně 
trpělivou práci pro své děti. Ten prostý 
fakt, že je to právě matka, která dává dítěti 
nejen sám život, ale také ho na celý život 
vybavuje. Matka je, četl jsem, jako knofl í-
ky, drží rodinu pohromadě. Řečeno slovy 
básníka, být matkou je být zároveň vodou 
i oblázkem.

A tak se vracíme k otázce v nadpisu. Volím 
oba svátky. Jen by se určité věci 
neměly připomínat jednou za 
rok, ale měly by se žít trvale.

Václav Kolář, zastupitel
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Veřejná fi nanční podpora

Rada města Prostějova po projednání 

schválila poskytnutí veřejné fi nanční podpo-

ry z rozpočtu města Prostějova z prostředků 

nerozdělené veřejné fi nanční podpory v ka-

pitole 70 a z prostředků zařazených v rozpoč-

tu města Prostějova na rok 2010 v kapitole 21

ve výši 40.000,-- Kč Klubu výsadkových 

veteránů Prostějov, VÚ 8280, Letecká 3, 

Prostějov 796 00, IČ 266 50 355 

ve výši 10.000,-- Kč Československé obci 

legionářské, Jednota Prostějov, Kostelecká 

17, IČ 452 47 455 

ve výši 15.000,-- Kč Esperantu klubo, 

Křížkovského 12, Prostějov, IČ 657 63 092 

 ve výši 15.000,-- Kč Prostějovským vo-

zíčkářům, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 

266 78 748 

ve výši 50.000,-- Kč Adnoc Europe Tra-

ding s. r.o., sídl. E. Beneše, Prostějov, IČ 262 

53 101 

ve výši   50.000,- Kč Střednímu odborné-

mu učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. 

Husserla 1, IČ 005 44 612 

ve výši   30.000,- Kč Sboru dobrovolných 

hasičů ČMS Prostějov - Vrahovice, Čs. Ar-

mádního sboru 72, IČ 657 62 096  

ve výši   22.000,- Kč Univerzitě Tomáše 

Bati ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového 

řízení, detašované pracoviště Prostějov, Hu-

sovo nám. 91, IČ 708 83 521 

ve výši   5.000,- Kč Sboru dobrovolných 

hasičů ČMS Prostějov - Domamyslice, Ka-

rafi átová 23, IČ 628 60 046 ( 

ve výši   10.000,- Kč Sboru dobrovolných 

hasičů ČMS Prostějov - Čechovice, Růžová 

15, IČ 628 59 919 ( 

ve výši   15.000,- Kč Občan-

skému sdružení Koktejl,  Moravská 10, Pro-

stějov, IČ 704 18 781 

ve výši   15.000,- Kč Junáku – svazu skau-

tů a skautek ČR, středisko 03 „Pelikáni“, Vá-

penice 21, Prostějov,  IČ 657 63 700 

ve výši  25.000,- Kč Junáku – svaz skautů 

a skautek ČR, B. Šmerala, Prostějov, IČ 163 

67 596 

ve výši  15.000,- Kč Junáku – svaz skautů 

a skautek ČR, středisko „Děti přírody“, B. 

Šmerala, Prostějov, IČ 657 62 932 

ve výši 25.000,-- Kč Českomoravskému 

odborovému svazu pracovníků školství – ob-

lastní radě Prostějov, Studentská 4, Prostějov, 

IČ 702 86 183, 

ve výši 15.000,-- Kč Mažoretkám Hvěz-

dičky Prostějov, Ovocná 15, IČ 265 81 019  

ve výši 50.000,-- Kč Horolezeckému od-

dílu Adrenalin Prostějov, Západní 93, IČ 227 

33 655  

ve výši 50.000,-- Kč Tenisovému klu-

bu NATALI, Podjezd 1, Prostějov, IČ 270 

29 450 

ve výši 20.000,-- Kč SH ČMS Sboru dob-

rovolných hasičů Domamyslice, Karafi átová 

308/23, IČ 628 60 046 

ve výši 50.000,-- Kč Oddílu boxu Prostě-

jov, St. Manharda 6, IČ 265 81 736 

ve výši 30.000,-- Kč OS ČSTV Prostějov 

- Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, 

Česká 15, IČ 004 35 937 

ve výši 50.000,-- Kč Tělocvičné jednotě 

SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4,  IČ 155 

26 151 

ve výši 25.000,-- Kč OKČT SENIOR 

2000, V. Škracha 44, Prostějov, IČ 751 37 

585 (ve výši 45.000 ,-- Kč D. B., sídl. E. Be-

neše 3905/1, IČ 468 92 931 

ve výši 50.000,-- Kč Adrenalinsport klu-

bu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 

60 865 

ve výši 30.000,-- Kč Klubu českých turis-

tů OP Prostějov, Rejskova 22, Prostějov, IČ 

711 93 103  

ve výši 5.000,-- Kč OS ČSTV Prostějov, 

Česká 15, IČ 004 35 937 

ve výši 30.000,-- Kč Sboru dobrovolných 

hasičů Krasice, Západní 70, IČ 628 60 372 

ve výši  20.000,-- Kč Odboru Klubu čes-

kých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 

55, IČ 479 21 641 

ve výši  25.000,-- Kč PV SPORT CLUB, 

Žižkovo nám. 11, Prostějov, IČ 266 47 460     

ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíč-

kářům, Kostelecká 4165/17,  IČ 266 78 748  

ve výši 50.000,--Kč Janě Bálešové, Taneč-

ní studio  FREE DANCE, Jezdecká 3244/18, 

Prostějov, IČ 657 68 850 

ve výši 20.000,-- Kč Českému občanské-

mu klubu cyklistů Prostějov, Úprkova 16, IČ 

708 79 885 

ve výši 40.000,-- Kč Martinu Žeravovi, 

Kravařova 1, Prostějov, IČ 633 25 314 

ve výši 20.000,-- Kč Paramotor klub Pros-

tějov, Na vyhlídce 9, IČ 265 50 725 

ve výši 50.000,-- Kč PARAGLIDING 

CLUB PROSTĚJOV, Českobratrská 1a, IČ 

479 21 811 (

ve výši 25.000,-- Kč SK Hanácké volejba-

lové lize Prostějov, Česká 15,  IČ 270 15 599 

ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klub K2 

Prostějov, E. Beneše 15/21,  IČ 266 66 596 

ve výši 25.000,-- Kč SK ROŠÁDA Pros-

tějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911 

ve výši 30.000,-- Kč Squashový klub mlá-

deže Prostějov, o. s., Na Trávníku 414, IČ 

228 34 656 

ve výši 10.000 Kč Tenisovému klubu Že-

šov, Žešov 103, Prostějov, IČO 16367511; 

Projektový námět – Úprava přechodu pro 

chodce na ul. Újezd

Rada města Prostějova po projednání 

schválila projektový námět a podání žádosti 

o dotaci na projekt Úprava přechodu pro 

chodce na ul. Újezd v Prostějově z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stanovení ceny 

parkovného 

na parkovišti 

v prostoru 

hlavního nádraží

Rada města Prostějova po 
projednání schválila s platností 
od 1. března 2010 jednotnou 
sazbu ve výši 20,-- Kč/hod. za 
parkování v prostoru hlavního nádraží v pro-
vozní době  pondělí – pátek od 9:00 do 18:00 
hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

Možnost získání dotace 
na revitalizaci rybníka 

na ul. B. Šmerala
Rada města Prostějova po projednání 

schválila
1. revitalizaci městského rybníka v souladu 

se studií Ing. Hradského, tj. včetně navržených 
přírodních prvků,

2. revitalizaci mlýnského náhonu v Kolá-
řových sadech v souladu s předloženou do-

kumentací, zpracovanou fou 
ROCOM,

3. přípravu a podání žádosti 
o dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí na revita-
lizaci rybníka na ul. B. Šmerala 
a revitalizaci mlýnského náhonu.

Projektový námět 
„RPS – Prostějov, sídliště 

E. Beneše – II. etapa“
Rada města Prostějova po projednání sch-

válila projektový námět „RPS – Prostějov, sídliště 
E. Beneše – II. etapa“ a přípravu a podání žádosti 
o dotaci v rámci podprogramu 117 512 Podpora 
regenerace panelových sídlišť vyhlášeného Min-
isterstvem pro místní rozvoj.

Projektový námět Energeticky
úsporná opatření 

na ZŠ Dr. Horáka, Prostějov
Rada města Prostějova po projednání 

schválila projektový námět „Energeticky 

úporná opatření na ZŠ dr. Horáka, Prostějov“ 
a přípravu a podání žádosti o dotaci ze Státní-
ho fondu životního prostředí.

Projektový námět 
„RPS – Prostějov, sídliště 

Dolní – II. etapa“
Rada města Prostějova po projednání 

schválila projektový námět „RPS – Prostějov, 
sídliště Dolní – II. etapa“ a přípravu a podání 
žádosti o  dotaci v  rámci podprogramu 117 
512 Podpora regenerace panelových sídlišť 
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Zadání veřejné zakázky 
– PD Stavební úpravy náměstí 

E. Husserla
Rada města Prostějova po projednání roz-

hodla o zadání veřejné zakázky na vypracová-
ní projektové dokumentace „Stavební úpravy 
náměstí E. Husserla“ pro stavební povolení  
jednomu zájemci – fi rmě Regioprojekt Mora-
va  s. r.o., Slovanská  255/21, 787 01 Šumperk, 

IČ 258 29 904, v souladu se stanoviskem PVM 
čl. VIII, z 18.1.2010, schválila uzavření  smlou-
vy o dílo s vybraným  uchazečem v souladu 
s předloženou nabídkou.

Zajištění dočasného správce 

sportovního areálu na sídl. 

E. Beneše v Prostějově

Rada města Prostějova po projednání schváli-
la uzavření smlouvy na zajištění dočasné správy 
sportovního areálu na sídl. E. Beneše v Prostějově 
se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., 
se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 
01, IČ: 262 59 893, a to do doby, než bude vybrán 
správce předmětného areálu ve výběrovém říze-
ní, za podmínek dle důvodové zprávy, jmenova-
la komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek 
výběrového řízení na správce sportovního areálu 
na sídl. E. Beneše v Prostějově ve složení RNDr. 
Rašková, Ing. Drmola, Ing. Baláš, Ing. Vladimír 
Průša, JUDr. Pavel John, Vladimír Hofman, Ing. 
arch. Pavel Fryčák a náhradníci Jiří Grygar a Re-
nata Hromadová.
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Výpis z usnesení 82. schůze Rady města Prostějova, konané 26. 1. 2010

Rada města Prostějova na svém zase-
dání 26. ledna schválila návrh Odboru 
správy majetku města neuplatnit navý-
šení nájemného pro rok 2010 o  míru 
infl ace (index spotřebitelských cen) vy-
hlašovanou Českým statistickým úřa-
dem za uplynulý kalendářní rok u všech 
nájemních smluv na pronájem nemovi-
tostí ve vlastnictví města Prostějova.

„Rozhodli jsme se, že infl ační koefi ci-
ent na pronájem neuplatníme, protože 
nechceme v současné složité ekonomic-
ké situaci ještě více zatěžovat peněženky 
občanů i podnikatelů, kteří mají od měs-
ta nemovitosti pronajaty,“ komentoval 
usnesení rady místostarosta Vlastimil 
Uchytil.  -jg-

Rada o cenách pronájmů nemovitostí 

Výpis z usnesení 83. schůze Rady města Prostějova, konané 2. 2. 2010 
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru kancelář starosty)
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Dne 21. 1. 2010 se konalo slavnostní 
otevření kanceláře olomoucké pobočky 
společnosti Člověk v  tísni, o.p.s. v  Pro-
stějově.  Nová kancelář nyní sídlí v Ros-
tislavově ulici 26. Kromě představitelů 
místní radnice se ho zúčastnili i zástupci 
úřadu práce, neziskových organizací, 
základních škol a starostové někte-
rých obcí ležících v  prostějov-
ském okrese. 

Po formálním uvítá-
ní všech zúčastněných se 
úvodního slova ujala paní mís-
tostarostka RNDr. Alena Rašková. 
Poté bylo slovo předáno řediteli olo-
moucké pobočky Člověka v tísni, o.p.s. Bc. 

Richardovi Kořínkovi, který hosty sezná-
mil s aktivitami společnosti i  s projektem 
"Komplexní program sociální integrace na 
Prostějovsku" fi nancovaný z  Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost.

 V  rámci tohoto projektu jsou na úze-
mí Prostějovska poskytovány služby 

terénní sociální práce, pracovní 
poradenství, monitoring loka-

lit a  motivační intervence 
a program podpora vzdě-
lávání. „Na Prostějovsku 

působíme už řadu let. Cel-
kem jsme se věnovali více než 

300 klientům, kteří žijí často ve 
velmi tíživých podmínkách a jsou často 

vytlačování ještě dále na okraj společnosti. 

Těmto lidem se snažíme pomáhat v tom, aby 
se vlastními silami dokázali z tohoto okraje 
vrátit a  začlenit se. Díky novému projektu 
z Evropského sociálního fondu budeme moci 
pracovat s  větším počtem klientů a  nabíd-
nout jim i širší škálu služeb, “ řekl k tomu 
Richard Kořínek. 

 Byl také představen projekt „Do lavic! 
– podpora a  poradenství“ fi nancovaný 
z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. V  rámci toho-
to programu je na území olomouckého 
kraje poskytována služba podpora vzdě-
lávání, kariérní poradenství a  podpora 
lokálního rozvoje v  oblasti vzdělávání. 
Význam projektu zdůraznil koordinátor 
pro oblast vzdělávání Mgr. Jaroslav Šo-
tola: „V  České republice vyrůstají další 
generace dětí, které se často rekrutují ze 
sociálně vyloučeného prostředí a se který-

mi náš vzdělávací systém neumí pracovat. 
Nevybaví je vzděláním a  dovednostmi, 
které by byly následně uplatnitelné na trhu 
práce. Na tuto skutečnost se snažíme v na-
šich vzdělávacích programech komplexně 
reagovat.“

Společnost Člověk v tísni o.p.s. poskytu-
je své služby na Prostějovsku od roku 2001. 
V současné době došlo k výraznému posí-
lení prostějovského týmu pracovníků, pro-
to se kancelář prostějovského týmu přestě-
hovala z ulice Kostelecká 17 do kanceláře 
na Rostislavově ul. 26 v Prostějově.

Kontaktní osoba:

Richard Kořínek, 
ředitel olomoucké pobočky

Email: 
richard.korinek@clovekvtisni.cz, 

tel: 608 732 386
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Renesanční zámek v  Prostějově 
na Pernštýnském náměstí prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí. Už v letoš-
ním roce bude část zámku – pří-
zemní východní křídlo - veřejnosti 
zpřístupněna. Právě v  této části 
památky vzniká nové regionální 
informační centrum a  víceúčelové 
výstavní prostory.

 „Po rozsáhlé veřejné a odborné 
diskusi v  roce 2007 vznikla studie 
využití prostějovského zámku jako 
základní koncepční dokument. 
S  ohledem na předpokládané náklady 
celého projektu ve výši přesahující 100 
milionů korun, je v  silách města řešit 
rekonstrukci v  etapách, po jednotli-
vých funkčních celcích. V areálu by měl 
vzniknout celý komplex zařízení od di-
vadelního sálu, síně tradičních řemesel, 

přes restaurační zařízení, kancelářské 
prostory ubytování, prostor pro work-
shopy a dílny až po letní kino na nádvo-
ří,“ říká místostarosta Pavel Drmola.

Součástí úprav východního křídla je 
i odvodnění a sanace vlhkého zdiva. 

„Projektanti dále pracují na dokumen-

taci ke druhému nadzemnímu 
podlaží této části zámku. Chtěli 
bychom je využít pro literár-
ně-dramatický a  taneční obor 
Základní umělecké školy Vladi-
míra Ambrose, kde dlouhodobě 
chybějí vyhovující podmínky pro 
tyto obory. A, že si zuška zaslouží 
kvalitní prostory, dokládá i  fakt, 
že školu navštěvuje přes třináct 
stovek žáků,“ pokračuje Drmola. 

Při samotné realizaci jde však 
i o to, jaké jsou aktuálně vypisovány 
dotační tituly z ROP, IOP, případně 

další. Předpokládá se totiž, že rekonstrukce 
celého objektu přijde na více než sto milionů 
korun.

„Kromě jednorázové investice je 
však třeba myslet i  na provoz zámku. 
V  této souvislosti proto chceme, aby 
nová zařízení přitáhla do objektu co 

největší množství návštěvníků tak, aby 
zámek žil a  částečně si na svůj provoz 
i vydělal. Objekt je mimo jiné zaveden 
v  rámci agentury Czechinvest do se-
znamu tzv. brownfieldů, čímž dáváme 
najevo, že se nebráníme vstupu soukro-
mého investora do projektu,“ uzavřel 
Drmola. -jg-

Tajemník Městského
úřadu Prostějov Lu-
bomír Baláš (na snímku
s ministrem vnitra Mar-
tinem Pecinou) spolu
se starostou města Ja-
nem Tesařem převzali
na slavnostním večeru
v  Táboře při příležitosti
konání „Národní kon-
ferencekvalityveveřejné
správě“ Cenu Minister-
stva vnitra České repub-
liky za kvalitu a  inovaci
ve veřejné správě stupně
„Organizace dobré
veřejné služby“ za rok
2009 za aplikaci mod-
elu CAF na Městském úřadě Prostějov
a  za realizaci Místní agendy 21 ve
městě Prostějově a  Cenu za inovaci ve

veřejné správě za rok 2009 za projekt
„Ustanovení koordinátorů kvality na
odborech Městského úřadu Prostějov“.

Slavnostní otevření prostějovské kanceláře Člověka v tísni, o.p.s.

Slavnostního otevření se zúčastnila i místostarostka Alena Rašková
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V závěru loňského roku patřilo jedno 
pondělní odpoledne obřadní síň pros-
tějovské radnice výhradně naší aktivní 
mládeži. Sešlo se tu totiž nově zvolené 
Zastupitelstvo dětí a  mládeže města 
Prostějova (ZDMMP), které v  našem 
městě působí již od roku 2001. 
Každý druhý rok se konají 
volby na školách a z nich vze-
jdou členové nejvyššího měst-
ského orgánu na „mládežnic-
ké“ úrovni. Program zasedání 
byl jasný, nejdříve se mladí 
zastupitelé z úst koordinátora 
ZDMMP Jana Zatloukala do-
zvěděli o  dosavadní činnosti ZDMMP, 
ale také o tom, jak toto těleso funguje. 
Následně se pak konaly volby starosty 
a členů Rady ZDMMP. První části jed-
nání byl přítomen i starosta města Pro-
stějova Ing. Jan Tesař, který před svým 
odchodem ochotně odpověděl i na růz-
né dotazy přítomných.

„Byl jsem trošku nervózní z pana sta-

rosty, který se ze začátku ukryl dle naší 
domluvy do zadních lavic. Situace, kdy 
člověk mluví v přední části obřadní síně 
a  nejvyšší představitel města sedí vzadu 
a poslouchá, není zas tak častá a byl jsem 
rád, že brzy tato situace skončila a nako-

nec i pan starosta šel dopředu 
a pak už plynule odpovídal na 
dotazy členů zastupitelstva,“ 
okomentoval s  úsměvem ná-
vštěvu Jana Tesaře Jan Zatlou-
kal.

Na starostu padaly dotazy 
kolem světelného znečištění, 
ale také dopravy v  Prostějo-

vě. Zastupitelé se s ním pak domluvili na 
dalším Dětském slyšení, kdy při setkání 
s  nejvyššími představiteli města kladou 
dotazy nejen členové ZDMMP, ale také 
jejich spolužáci ze školy, kterých se v KK 
Duha schází pravidelně kolem stovky.

Po odchodu starosty města  pokračo-
valo zasedání volbou starosty „malého“ 
zastupitelstva. Tou byla opět zvolena do-

savadní vůdkyně prostějovské mládeže 
Jana Podlahová. 

Po zvolení starostky následovala 
podle jednacího řádu volba členů Rady 
ZDMMP, kterými se stali: Iveta Formán-
ková, Martina Zatloukalová, Adéla Roze-
hnalová, Tomáš Lázna, Ondřej Provaz-
ník a Nikola Hojgrová. 

Na závěr zasedání byla zvolena také 
funkce tajemníka zastupitelstva, kterého 
pro následující období bude vykoná-

vat velmi známý mládežnický aktivista 
a člen Národního parlamentu dětí a mlá-
deže Patrik Dankovič.

„Složení letošního zastupitelstva mě 
velmi překvapilo. Vypadá to, že budu mít 
možnost pracovat s  nadanou skupinkou, 
které není lhostejný osud nejen jejich, ale 
i jejich vrstevníků,“ uzavřel Jan Zatloukal 
ze Sportcentra – DDM, které má zastupi-
telstvo na starosti a zajišťuje mu materi-
ální i výchovnou podporu. -red-

MĚSTO PROSTĚJOV
Městský úřad Prostějov, Odbor školství a kultury

Zápis
dětí do mateřských škol v Prostějově se koná v pátek 19. března 2010 od 8:00 do 17:00 hodin

Mateřské školy v Prostějově
ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, 
příspěvková organizace
pracoviště Mozartova ul. 43
ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, 
příspěvková organizace
pracoviště Raisova ul. 6
ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
pracoviště Hanačka 3
ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81
ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, 
příspěvková organizace (Vrahovice)

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
pracoviště Husovo nám. 94
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 
ul. 60
pracoviště Fanderlíkova ul. 69

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 
14
pracoviště  ul. 5. května 7 (Čechovice)
pracoviště Mánesova ul. 15
ředitelství ZŠ a MŠ Jana Železného Pros-
tějov, 
Sídliště svobody 24/79
MŠ v areálu školy 
ředitelství Střední škola, Základní škola 

a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
pracoviště Speciální mateřská škola Mozar-
tova ul. 30, Prostějov (zřizovatel Olomoucký 
kraj)
- pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, těles-
ným, mentálním a kombinovaným postiže-
ním

Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici 
konkrétní informace (k prohlídce přezůvky 

s sebou).
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech 

ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ ve městě 
Prostějově.

Zapsány budou děti od 3 let
Zápis proběhne v souladu s ustanovením 

zákona 
č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání v platném znění.

Počet přijatých dětí podléhá stanovené 
kapacitě školy.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich 
zákonní zástupci) a předloží občanský 

průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.

V případě odvolání je možnost žádost podat  
ke KrÚ  Olomouckého kraje, odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

PaedDr. František Říha
vedoucí Odboru školství a kultury

Městského úřadu Prostějov
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Zápis do 1.tříd na ZŠ Prostějov – únor 2010 – průběžná informace

Základní škola k zápisu Odk/sptř Nástup Poznámka Tříd

Melantrichova 70 4 66 6 navíc 2

Sídliště svobody 84 9 75 3

Palackého třída 53 16 37 až 10 chybí 2

Čechovice 39 7 32 2 navíc 1

Valenty 46 8 38 až 10 chybí 2

Horáka 96 18 78 3

Kollárova 44 11/7* 26 1+1 sp. 

Rga ZŠ 85 21/1* 62 7 navíc 2

Majakovského 44 8 36 až 10 chybí 2

CELKEM 561 102/8 450 18 + 1sp.

             Nepřijatým dětem budou nabídnuta 
                    volná místa na jiných školách.

Gymnáziu Jiřího Wolkera se 
podařilo získat z operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost (OPVK) téměř devět 
milionů korun na realizaci dvou 
svých projektů. 

„První projekt – ICT ve výuce - má 
za cíl připravit učitele i  žáky na vyš-
ší podíl hodin interaktivní výuky. Jde 
o projekt zapojení informačních tech-
nologií v  hodinách. Na tuto aktivitu 
získá škola 4,9 milionů korun. Druhý 
projekt – s názvem Učme fyziku jinak 
– je zaměřen na podporu výuky toho-
to předmětu s využitím nejmoderněj-
ších reálných i  virtuálních pomůcek 
a  měřící techniky. Na tento projekt 
jsme získali 3,7 milionů korun,“ po-
psal ředitel gymnázia Michal Šmucr.

Projekty začínají běžet v  únoru 
a  březnu letošního roku. Získané 
finanční prostředky posílí z  jedné 
třetiny mzdové prostředky gym-
názia a  z  výrazné části půjdou na 
modernizaci výuky.

„Od února a března tak budou na naší 
škole probíhat celkem čtyři projekty, ne-
boť GJW v současné době čerpá fi nanč-
ní prostředky na projekt Modernizace 
výuky matematiky a  na projekt Pohyb 
pro všechny, který se zabývá novým pří-
stupem k výuce tělesné výchovy,“ dopl-
nil Šmucr s tím, že v rámci 
Olomouckého kraje je GJW 
nejúspěšnější střední ško-
lou v  získávání takovýchto 
dotací. 

Projekty připravují sa-
motní učitelé gymnázia 
a  z  větší části je také rea-
lizují. „ S  realizací těchto 
projektů jsme započali 
v  roce 2006, za tu dobu 
jsme získali mnohé nové 
zkušenosti a  do realizač-
ních týmů projektů se za-

pojuje stále větší počet pe-
dagogů z naší školy“ dodal 
vyučující Mgr. Janeček.

„Modernizace výuky bez 
získávání projektových ti-
tulů není možná, projekty 
na Gymnáziu Jiřího Wol-
kera vytvářejí určitý logic-
ký rámec, který během ně-
kolika let bude zásadním 
způsobem ovlivňovat celé 
technologické zázemí výu-
ky,“ uzavřel ředitel Michal 
Šmucr. -jg-

Gymnázium Jiřího Wolkera úspěšné v získávání dotací

V pátek 5. února 2010 proběhly zápisy 
do prostějovských základních škol. „Tento 
první významný školní den jsme dětem 
zpestřili malým dárkem. Připravili jsme 
pro ně omalovánky s  názvem „Vymaluj 
si svoje město“, které děti dostaly právě 
u zápisu. Tím, že si předškoláci jednotlivé 
památky sami vymalují, začnou si možná 

svého města více všímat, což je dobře,“ říká 
starosta Jan Tesař.

 V  nadcházejícím školním roce 2010 – 
2011 bude dětem z Prostějova a okolí k dis-
pozici celkem osm kvalitně vybavených zá-
kladních škol, jejichž zřizovatelem je město.   

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

Zápisy s omalovánkami
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Činnost městské policie byla v roce 2009 zaměřena zejména na problematické 
oblasti veřejného pořádku, na jejich eliminaci. Zjednodušeně se dá říct, že MP 
řeší přestupky a Policie ČR trestné činy. 

Po vyhodnocení všech statistických ukazatelů lze konstatovat, že veřejný pořádek 
je v našem městě na dobré úrovni dlouhodobě. Nejdůležitější je však hodnocení 
veřejností, které se projevilo v sociologickém průzkumu v dubnu 2009 a z něhož 
vyplynulo, že občané byli převážně spokojeni. Tato dobrá úroveň je však výsledkem 
spolupráce všech, kteří se na MP obracejí a  oznámí, když se „někde něco děje“. 
I díky takovým oznámením byli zadržení pachatelé. 
Níže uvedený graf hovoří o tom, že stále roste počet oznámených věcí.

MP však spolupracuje i s dalšími subjekty, které zajišťují oblast veřejného pořád-
ku v širším slova smyslu, např. v případech havárií, hrozícího nebezpečí, plagiátů, 
životního prostředí, čistoty, atd. Podíl jednotlivých subjektů ukazuje graf.

Ke zlepšení stavu veřejného pořádku došlo na Husově nám., v centru města, kde 
docházelo ke krádežím v obchodech, ale i kapesním krádežím. Tento stav se poda-
řilo zlepšit ve druhé polovině roku 2009. Nadále je věnována pozornost ul. Bará-
kova, A.Krále, Tylova, Okružní, Janáčkova, Rozhonova, Pražská, Plumlovská, Olo-
moucká, Kolářovy sady, Vrahovická, nám. TGM a odchodovým trasám z restaurací 
a barů, kde dochází k poškozování mobiliáře, vandalství, výtržnictví, atd. Směřová-
ním hlídek se podařilo několik pachatelů zadržet – např. zadržení pachatele trest-
ného činu loupeže na Okružní ul. dne 10.12.2009, který spáchal další 2 loupeže, 
atd. Na úseku veřejného pořádku jsou i v r. 2009 nejčastějšími přestupky zejména:

vandalismus obecně – poškozování dopravních značek, odpadkových košů,   
městského mobiliáře, poškozování popelnic, atd., - celkem 118 případů.

rušení nočního klidu – ve spojení s alkoholem jsou evidovány případy skupinek, 
které pod vlivem alkoholu ruší noční klid, ale jedná se i o  rušení nočního klidu 
z restaurací a heren. Ve městě je heren a barů příliš mnoho, osoby blízké věku mla-
distvým tyto navštěvují a požívají alkohol, který je příčinou páchání další trestné 
činnosti. Podávání alkoholu však bylo zjištěno pouze v 18 případech. 

znečistění veřejného prostranství – jedná se zejména o čistotu kolem popelnic 
a nedovolené zakládání skládky. Vraky vozidel se daří řešit v rámci odtahů při blo-

kovém čištění města. 
krádeže v obchodech – V rámci prevence proběhl seminář s podnikateli 

v centru města. Těm byl vysvětlen systém ochrany, jakým způsobem spolupracovat 
s bezpečnostními složkami, řízení pracovníků k ochraně majetku, předcházení krá-
dežím. Na celém území města je evidováno celkem 444 přestupků krádež (téměř 
stejně jako v r. 2007), které jsou řešeny na místě blokově, nebo oznámením komisi 
MU Prostějov k řešení. V 8 případech se jednalo o trestné činy.  Z celkového počtu 
444 případů bylo 23 případů pachatelů ve věku do 15 let, 18 pachatelů ve věku 15-
18 let.  

Každodenní službou v  ulicích jsou zadržováni pachatelé trestných činů, 
kteří jsou předáváni Policii ČR. Tento ukazatel nevypovídá sice o stavu trest-
né činnosti, ale je důležitým měřítkem činnosti strážníků v terénu a význam-
ným faktorem snižování kriminality a získávání důvěry veřejnosti v policii. 

Celkový počet zjištěných přestupků je téměř shodný jako v r. předchozím a vypo-
vídá o zaměření spíše do oblasti preventivního působení. Nicméně přestupky jsou 
zjišťovány a řešeny podle závažnost.

Podíl dopravních přestupků je nadále výrazný, neboť četnost páchání přestupků 
v dopravě je vysoký i přes hrozbu sankcemi a bodovým systémem. Podíl doprav-
ních přestupků činí 80% (v r. 2008 79%). 

Přehled zjištěných 

a řešených přestupků 

za období 2000-2009

Preventivní činnost a zejména přítomnost policie v ulicích, v případě nutnos-
ti provedení důrazného zákroku, je naprostou nezbytností. Přeji všem našim 
občanům, aby se setkávali jen s profesionální službou strážníků Městské policie 
Prostějov. Přeji také všem, aby nemuseli řešit vážné věci ve svém okolí, nebo 
ve svém životě a policii aby potřebovali co nejméně. Chci také poděkovat těm 
občanům a  není jich málo, kteří zavolali na linku 156 když to bylo zapotřebí 
a přispěli k zadržení pachatelů. Naším ukolem je vykonávat profesionální služ-
bu veřejnosti tak, aby měl občan jistotu, že mu policie v mezích zákona pomůže 
vyřešit jeho problém.  
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instalační poplatky u bytových domů od 1,-
rychlosti až 50 000 kbps
možnost vyzkoušení po dobu 1 měsíce

Nová nabídka digitální HD kabelové televize
12 českých programů k připojení na optice za 40.- KčVážený pane řediteli,

chtěla bych prostřednictvím 
Vás pochválit Vaše dva 
strážníky - strážníka č. 1434 
a strážníka č. 1444 (strážníci 
Zapletal a  Pulter – pozn.
red.) V ranních hodinách v so-
botu 6. 2. 2010 Vaši strážníci při 
obhlídce na sídlišti Hloučela 
našli moji ztracenou malou 
kabelku, která mi při vystupování z taxi 
vypadla do sněhu.V  kabelce byla větší 
částka peněz a  mobilní telefon s  pro 

mne velmi důležitými tele-
fonními čísli klientů, přátel 
a  rodiny. Pro jejich rychlou 
pohotovost, poctivost a  ro-
zhodnost se během krátké 
chvíle kabelka dostala zpátky 
do mých rukou. Ještě jednou 
mockrát děkuji, jak celému 
sboru městské policie, tak 
i  těmto dvěma strážníkům, 

že jste vždy na správném místě v pravý čas 
a chráníte naše majetky. S úctou,

 Jaroslava Straková

PODĚKOVÁNÍ PODĚKOVÁNÍ 

Finanční úřad v  Prostějově přijal následující opatření související s  podáváním 
daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2009:

a) rozšíření úředních hodin poslední týden v březnu 
(včetně úředních hodin v sobotu 27. 3. dopoledne):

den podatelna Pokladna
 22. 3. 2010 8:00 - 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
 23. 3. 2010 8:00 - 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
 24. 3. 2010 8:00 - 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
 25. 3. 2010 8:00 - 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
 26. 3. 2010 8:00 - 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
 27. 3. 2010 8:00 - 12:00 8:00 - 11:00  
 29. 3. 2010 8:00 - 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
 30. 3. 2010 8:00 - 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
 31. 3. 2010 8:00 - 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00

b) možnost podání daňových přiznánípřímo pracovníkům fi nančního úřadu na 
Městském úřadě v Němčicích nad Hanou v kanceláři místostarosty ve dnech 3. 3. 2010
a 24. 3. 2010 v úředních hodinách od 8:00 do 17:00 hod

Výše uvedenými opatřeními vychází Finanční úřad v  Prostějově vstříc občanům, 
kteří se rozhodnou podat daňové přiznání osobně. Daňová přiznání je také možné po-
dat poštou nebo elektronicky prostřednictvím internetu (více informací naleznete na 
http://cds.mfcr.cz v sekci DANĚ ELEKTRONICKY). Využití možnosti elektronického 
podání ušetří čas jinak strávený na poště nebo na podatelně fi nančního úřadu.

I když termín pro podání daňového přiznání je 31. 3. 2010, uvítáme jeho dřívější podání.
 V letošním roce nebudou k dispozici tiskopisy na obecních úřadech, jak tomu bylo 

v letech minulých. Tiskopisy můžete získat přímo na fi nančních úřadech nebo na inter-
netových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz,  kde najdete: 

 1. databázi daňových tiskopisů obsahující formuláře ve formátu PDF k vytištění, do 
kterých však není technicky možné vyplňovat údaje v PC (daňové tiskopisy – databáze 
aktuálních daňových tiskopisů – daň z příjmů)

2. interaktivní formuláře přiznání, do nichž lze pro daň z příjmů fyzických osob vyplnit 
údaje přímo v PC (daňové tiskopisy - interaktivní formuláře)

Platby daně z příjmu fyzických osob se provádí na účet č. 721 - 97620811/0710, va-
riabilní symbol – rodné číslo, konstantní symbol - 1148. Platby lze také provádět bez 
manipulačních poplatků prostřednictvím daňových složenek, které jsou k dispozici jak 
na fi nančním úřadě tak také na kterékoli poště v ČR. Počínaje listopadem 2009 došlo ke 
změně data platby vůči fi nančnímu úřadu, kdy se nově stává dnem zaplacení daně až 
den, kdy platbu obdrží poskytovatel platebních služeb, který vede účet fi nančnímu úřadu. 
To znamená, že pro řádné zaplacení daní  je třeba počítat i s časem, který potřebují peněžní 
ústavy na převedení příslušné částky. U platby v hotovosti na pokladně fi nančního úřadu 
se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti. Ing. Pavel Michalec, MBA

ředitel Finančního úřadu v Prostějově

Informace Finančního úřadu v Prostějově  
k podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob  za rok 2009
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Oblast celoživotního vzdělávání
Vzdělávání dětí a mládeže

Zdravý životní styl, ochrana zdraví, 
prevence zdraví

Škola podporující zdraví
Prevence v dopravní výchově

Popularizace vědy
Ochrana životního 
prostředí, odpady

Zdravý pohyb
Žijeme spolu 

(podpora handicapovaným občanům)
Den pro podnikatele – (zapojení pod-

nikatelské sféry do aktivit Zdravého 

města, seminář, dotazníková metoda)

Volné téma – S úsměvem jde 

všechno líp

„V letošním roce jsme rozšířili na-

bídku jednotlivých oblastí Zdravého 

města, abychom oslovili co nejširší 

spektrum občanů. Mezi předkladatele 

grantových projektů můžeme rozdělit 

až 180 tisíc korun,“ doplnil místosta-

rosta a politik Zdravého města Vlasti-

mil Uchytil.

Zájemci o granty mohou své pro-

jekty předkládat do 26. března 2010 

k rukám koordinátorky projektu Zdra-

vé město PaedDr. Aleny Dvořákové, 

Městský úřad Prostějov, kancelář sta-

rosty, e-mail: alena.dvorakova@pros-

tejov.eu, tel:582 329 128. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

Vyhlášení grantů  Zdravého města Prostějova pro rok 2010
Zdravé město Prostějov vyhlašuje pro tento rok následující grantová témata:

Podle platné vyhlášky musí každá fy-
zická osoba  s  trvalým pobytem ve městě 
Prostějově nebo osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou nebo sloužící k  in-
dividuální rekreaci, ve které není hlá-
šena k  trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba,  zaplatit místní poplatek ve výši 
Kč 492,--na kalendářní rok 2010, splatnost 
poplatku je 30. 6. 2010.

Úhrada poplatku
za komunální odpad:

Platit poplatek můžete:
1. Hotově v pokladně 
    (možno platit i platební kartou)
2. Bezhotovostním převodem
3. Poštovní poukázkou
4. Prostřednictvím SIPO
1. Úhrada poplatku pokladnou 
Provozní doba pokladny:
PO  8:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 16:00
ST  8:00 - 17:00
ČT  8:00 - 16:00
PÁ  8:00 - 13:00
2. Úhrada poplatku bezhotovostním 

převodem
- bezhotovostní platbu zasílejte na účet 

číslo 19-1505517309, kód banky 0800, 
každý poplatník má přidělen variabilní 
symbol. Pokud neznáte své číslo variabilní-
ho symbolu, zjistíte jej telefonickým nebo 
písemným dotazem, e-mailem u  referen-

tek evidence poplatků a plateb 

na Finančním odboru Městského úřadu 
Prostějov. Od roku 2010 můžete v případě 
bezhotovostní platby uvést do variabilního 
symbolu též  své rodné číslo, za podmínky, 
že současně uvedete do specifi ckého sym-
bolu číslo 7023 ( označení příjmu).

Platbu lze provést tímto způsobem i za 
více osob jednou částkou   prostřednic-
tvím tzv. společného zástupce ( např. za 
domácnost, za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem), ten je však 
povinen sdělit správci poplatku nejpoz-
ději do 15 dnů ode dne odeslání platby 
údaje potřebné k  identifi kaci platby: 
číslo účtu, ze kterého je platba hraze-

na, var.symbol, spec. symbol, částku , 
datum úhrady a  dále jména, příjmení 
a datum narození osob, za něž byl po-
platek touto platbou uhrazen. ávce po-
platku rozúčtuje tuto platbu jednotlivě 
na každého poplatníka.

Za správné uvedení údajů k  platbě 
zodpovídá plátce.Chybné uvedení údajů 
může mít za následek pozdní identifi ko-
vání nebo nepřipsání platby.

3. Úhrada poplatku poštovní pou-
kázkou

- od roku 2010 nebudou automaticky 
zasílány poštovní poukázky. Poštovní 
poukázka, na které jsou uvedeny potřeb-

né údaje i pro bezhotovostní platbu, bude 
zasílána pouze na základě písemného 
požadavku, a  to vyplněním změnového 
formuláře. Poštovní poukázky jsou rov-
něž k  dispozici na Finančním odboru 
Městského úřadu Prostějov k osobnímu 
převzetí.

4. Úhrada poplatku prostřednictvím 
SIPO

- pokud si zvolíte tuto možnost placení 
poplatku, je nutné vyplnit změnový for-
mulář, kde uvedete spojovací číslo SIPO 
a seznam poplatníků, za které chcete tou-
to formou platit - nejpozději však do 30. 
4. 2010 (z důvodu zadání příkazu České 
poště s.p.)    Jakoukoli změnu spojového 
čísla nebo zrušení spojového čísla,nebo 
změnu osob jste povinni co nejdříve na-
hlásit správci poplatku.

  Potřebné formuláře ke všem 
způsobům platby poplatku jsou k  dis-
pozici na Finančním odboru Městského 
úřadu Prostějov, nám. T. G. Masaryka 
130/14, Prostějov a  také na inter-
netových stránkách Města Prostějova 
www.prostejov.eu

Po uhrazení poplatku za komunální 
odpad obdrží plátce samolepku na rok 
2010, kterou nalepí na odpadovou ná-
dobu. I  v  případě, že hradíte poplatek 
za odpad bezhotovostně, je třeba dosta-
vit se do 30/6/2010 pro samolepku na 
fi nanční odbor. – ještě odsouhlasit s  p. 
Štěpaníkem!!!

24. února 201024. února 20101010
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Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat o  prv-

ním veřejném projednání zpracování 
aktualizace Strategického plánu rozvoje 
města Prostějova. Veřejné projedná-

ní proběhlo 9. února 2010 v  16 hodin 
v přednáškovém sále v I. patře Národní-
ho domu Prostějov.

Byly představeny výsledky analytické 
části aktualizace strategického plánu 

a možnosti dalšího rozvoje města Pros-
tějova. Veškeré Vaše podněty a doporu-
čení k  dalšímu rozvoji Prostějova mů-
žete posílat do 1.3.2010 na e-mailovou 
adresu: iva.vesela@prostejov.eu nebo

poštou na adresu Městského úřadu 
Prostějov, Odbor rozvoje a  investic, 
Školní 4, 796 01 Prostějov.

Se zpracovanými materiály se můžete 
seznámit na www.prostejov.eu 

Zpráva z veřejného projednání Aktualizace Strategického plánu města ProstějovaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrááááááááááááááááááááááááááááávvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnéééééééééééééééééééééééééééééhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooooooooooo   ppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddddddddddddddddnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnááááááááááááááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnníííííííííííííííííííííííííííí   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktttttttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSStttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkéééééééééééééééééééééééééééééhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhooooooooooooooooooooooooooooo    pppppppppppppppppppppppppppppllllllllllllllllllllllllllláááááááááááááááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu    mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmměěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěsssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěějjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjooooooooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

I  letos mohou daňoví poplatníci 
využít elektronické podání daňových 
přiznání. Tento způsob každoročně 
využívá čím dál tím více poplatníků, 
kteří tím šetří svůj čas a  přispívají 
k  rychlejšímu zpracování daňových 
přiznání na finančních úřadech. 

Elektronické podání daňových přiznání 
na internetových stránkách české daňové 
správy (http://cds.mfcr.cz) umožní elektro-
nicky vyplnit jakýkoliv formulář daňového 
přiznání včetně kontroly správnosti pro-
počtu. Navíc je možné vyplněné daňové 
přiznání zaslat elektronicky na fi nanční 
úřad a  to buď prostřednictvím daňového 
portálu nebo datové schránky. Samozřejmě 
zůstává i možnost daňové přiznání pouze 
elektronicky vyplnit, poté vytisknout a za-
slat na fi nanční úřad poštou nebo doručit 

osobně.

Pro daňové poplatníky, kteří nechtějí 
zaslat daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob elektronicky, připra-
vuje česká daňová správa interaktivní 
formulář, který bude možné na počí-
tači vyplnit a  vytisknout. Ve srovnání 
s běžným tiskopisem daňového přizná-
ní bude tento formulář na-
víc opatřen čárovým kódem, 
který umožní české daňové 
správě načíst údaje z  daňo-
vého přiznání do příslušného 
systému a  tím zrychlit pro-
ces zpracování. Interaktivní 
formulář daňového přizná-
ní k  dani z  příjmů fyzických 
osob bude k  dispozici na 
hlavní stránce interneto-
vých stránek české daňové 
správy (http://cds.mfcr.cz) 
od 18. ledna 2010. Postupně 

budou formou interaktivního formu-
láře zpřístupněny i  daňová přiznání 
k dani z přidané hodnoty, silniční dani 
a k dani z nemovitostí. 

V souvislosti s tím, že daňoví poplat-
níci čím dál tím více používají elek-
tronické podávání daňových přiznání 

a s přihlédnutím k nové možnosti po-
dat daňové přiznání prostřednictvím 
datové schránky, mohla česká daňová 
správa přistoupit ke snížení množství 
tištěných formulářů daňových přiznání 
a to i s ohledem na finanční úsporu ve 
státním rozpočtu. Daňoví poplatníci se 

tak musí připravit na to, že 
tiskopisy daňových přiznání 
nebudou tak, jako dříve na 
finančních úřadech volně 
přístupné a odnositelné v li-
bovolném množství, ale bu-
dou vydávány na vyžádání 
v omezeném množství. 

Kompletní databáze da-
ňových tiskopisů je přístup-
ná na internetových strán-
kách české daňové správy 
(http://cds.mfcr.
cz). 

Daňová přiznání podávejte elektronickyDaňová přiznání podávejte elektronicky

Město Prostějov je v souladu s  § 83 Zákona 
číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zaměst-
navatelem, který má povinnost plnění povin-
ného podílu, a to v počtu 10.95 osob. 

Výše odvodu do státního rozpočtu činí za kaž-
dou osobu se zdravotním postižením, kterou by 
zaměstnavatel měl zaměstnat 2,5 násobek prů-
měrné měsíční mzdy v národním hospodářství , 
což je za rok 2009 57.240.-Kč. Město Prostějov  spl-
nilo svoji povinnost za rok 2009 tak, že zaměstnalo 

7 osob se zdravotním postižením, dále odběrem 
výrobků nebo služeb od firem, které zaměstnávají 
více než 50% osob se zdravotním postižením, což 
činilo v přepočtu celkem 17,1 osob se zdravotním 
postižením. Celkové plnění ze strany města je tedy 
ve výši 23,7 osob se zdravotním postižením. 

Městu Prostějov tudíž nevznikla povinnost 
odvodu finančních prostředků.

 PhDr. Olga Vysloužilová, 
 odbor právní a personální

Zaměstnávání osob se zdravotním Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením městem Prostějovpostižením městem Prostějov

Olomoucký kraj ve spolupráci se 
Zlínským krajem připravil na jednání 
Výboru Regionální rady regionu sou-
držnosti Střední Morava dne 20. ledna 
2010 vyhlášení výzvy pro obnovu vozi-
del železnic z Regionálního operačního 
programu. Předpokládaná výše fi nanč-
ní alokace má být zhruba 365 milionů 
korun. V rámci Olomouckého kraje by 
měla být podpořena obnova vozidel že-
leznic na tratích Olomouc – Nezamysli-
ce – Prostějov a Šumperk – Zábřeh. 

Tyto železniční linky byly 
v  Olomouckém kraji vybrá-
ny po pečlivých konzultacích 
a na základě analýzy tzv. pře-
pravních proudů. Toto řeše-
ní je navrhováno především 
s  požadavkem vytvoření 
nabídky dopravního spojení 
pro co největší počet občanů 
Olomouckého kraje. Jednou 
z  našich priorit v  oblasti osobní drážní 
dopravy je, aby co nejdříve v našem kraji 

jezdily nové vlakové sou-
pravy. 

V  rámci našich mož-
ností uděláme také vše 
proto, aby nádraží v Olo-
mouckém kraji byla pro 
cestující bezpečná a  se 
standardem 21. století.

Na snímku Alois Ma-
čák, náměstek hejtma-

na Olomouckého kraje a člen Zastupi-
telstva města Prostějova

Kraj připravil vyhlášení výzvy 
na nové vlakové soupravy 

24. února 201024. února 2010 1111



Výstavba Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

V roce 2009 byly realizovány i další investiční akce, které příznivě ovlivnily naše životní prostředí.

Nejvýznamnější stavebně investiční akce roku 2009 – 2. část

Zámek Prostějov –  víceúčelové výstavní prostory

V loňském roce byla zahájena kompletní rekonstrukce přízemí  východního a části severního křídla 
prostějovského zámku. Probíhající práce v rozsahu cca 11,5 mil. Kč budou dokončeny 
v 1. polovině letošního roku.

Okružní křižovatka u nemocnice

Důležitou akcí v oblasti dopravy bylo vybudování nové okružní křižovatky u nemocnice. 
Akce navazovala na nově vybudované autobusové zastávky u nemocnice. Výše nákladů 
činila 5,1 mil. Kč.

Středisko mládeže kopané

S  přispěním dotace ve výši 33 mil. Kč z  Evropského fondu pro regionální rozvoj byla 
v roce 2009 zahájena výstavba sportovního areálu pro výchovu mládeže. Areál bude 
uveden do provozu  v letošním roce

Cyklistická stezka v Brněnské ul.

Další významnou akcí v oblasti dopravy bylo vybudování cyklostezky v Brněnské ulici -  od ul. 
Libušinka po židovský hřbitov v délce 1,5 km. Cyklistická stezka byla realizována za příspěvku 
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 5,4 mil. Kč.

Regenerace panelového sídliště Dolní

V roce 2009 byla zahájena 1. etapa akce Regenerace panelového sídliště Dolní, v rámci které byla 
vybudována parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení,  autobusové zastávky a  současně 
byla provedena rekonstrukce komunikace. Akce bude pokračovat i v letošním roce.

Cyklistická stezka Olomoucká ulice

Za příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši  3,1 mil. Kč  byla realizová-
na podstatná část cyklistické stezky v  Olomoucké 
ulici v délce 530 m. 24. února 201024. února 20101212
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Anna Franková – odkaz pro současnost 

Kapely, hlaste se!

Až do 28. února je v někdejší synagoze –

nynějším Husově sboru - k vidění mezi-

národní putovní výstava Anna Franko-

vá - odkaz pro současnost. Jejím cílem

je přimět návštěvníky k přemýšlení o

významu pojmů jako jsou tolerance,

lidská práva a demokracie v dnešním

světě. 

„Výstava vypravuje Annin životní příběh z

pohledu rodiny Frankových a zasazuje ho

do historie holocaustu tak, jak o ní mluví

ostatní, kdo přežili. Výstava obsahuje

několik prvků, které návštěvníky vyzývají

k tomu, aby se zamysleli nad podobnostmi

a rozdíly mezi těmito událostmi z minulos-

ti na jedné straně a konflikty v našem dne-

šním světě na straně druhé,“ přiblížila

smysl výstavy Hildegonda Rijksenová z

Centra ekumenického setkávání a dialogu

v Olomouci.

Výstava tvoří samostatný celek, může

však také sloužit jako výchovně vzděláva-

cí blok. Předchůdkyni této výstavy (tj.

výstavu Svět Anny Frankové) navštívilo v

letech 1985 - 1995 více než 5,8 miliónu

návštěvníků v 580 městech ve 23 státech.

Zkušenosti získané z předchozí akce

pomohly připravit výstavu novou. Z hle-

diska obsahu, formy a vzdělávacího cha-

rakteru se jedná o výstavu naprosto odli-

šnou, která má následující cíle: 

• informovat návštěvníky o historii holo-

caustu z pohledu rodiny Frankových 

• ukázat návštěvníkům, že rozdíly mezi

lidmi existují ve všech společnostech (roz-

díly kulturní, etnické, náboženské, poli-

tické a další) 

• ukázat, že takovéto představy mohou

vést k diskriminaci, vyloučení ze spole-

čnosti, perzekuci a dokonce vraždění 

• vyzvat návštěvníky k tomu, aby pře-

mýšleli o základních společenských hod-

notách, jako jsou tolerance, vzájemná úcta,

lidská práva a demokracie 

• přesvědčit návštěvníky, že společnost, v

níž jsou rozdíly mezi lidskými bytostmi

respektovány, nevznikne sama od sebe; je

třeba přijímat a dodržovat zákony a každý

člověk musí být podle svých možností do

tohoto úsilí zapojen

Město Prostějov, odbor školství a kultu-

ry, oddělení DUHA vyzývá kapely z Pro-

stějova a okolí, které mají zájem vystou-

pit v doprovodném programu Wolkero-

va Prostějova a Prostějovského léta, aby

se přihlásily!

„Zajímá nás hlavně, jaký žánr kapely hrají,

kolik by bylo vystupujících, jaké jsou

jejich nároky na technické vybavení a

podobně. Uvítáme demosnímek kapely

nebo alespoň odkaz na webové stránky s

ukázkami jejich hudby. Skupiny by pak

mohly vystoupit buď v rámci doprovodné-

ho programu Wolkerova Prostějova, který

proběhne ve dnech 15. – 19. června 2010,

nebo v rámci připravovaného Prostějov-

ského léta,“ vysvětlila Martina Drmolová z

klubu DUHA.

Zájemci se mohou hlásit až do 31. 3. 2010

elektronicky na adresu: martina.drmolova

@prostejov.eu Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí MěÚ Prostějov

FILMOVÝ FESTIVAL Expediční kamera v Prostějově
čtvrtek 4. března 2010 

Kinoklub Duha, Školní 4, 796 01 Prostějov
18.00 Zahájení festivalu
Projekce Expedice Dhaulághiri – Makalu 2008                                                  
filmů: Hliněná řeka

The Sharp End  (Na ostří hr any)                                                               
Přestávka
Slosování anketních lístků o ceny sponzorů
Bhútan - Hľadanie šťastia
Lightning Strike - Arwa Tower
Uruca
Slzy Konga

23:30 Zakončení festivalu
www.expedicnikamera.cz

Vernisáž výstavy v někdejší synagoze, nynějším Husově sboru, doprováze-

ly i synagogální žalmy v podání členů Židovské obce Brno.
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PONDĚLÍ 1. BŘEZNA

17.30    Samec     

Americká komedie 

Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít….! 
V hl. rolích:  A. Kutcher, A. Hecheová, M. Levieva

Režie: David Mackenzie, 97 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži do 15 let nevhodný 

20.00 Samec 

ÚTERÝ 2. BŘEZNA

17.30  Samec       

20.00    Samec 

STŘEDA 3. BŘEZNA

17.30  Samec    

20.00  Samec  

ČTVRTEK 4. BŘEZNA

15.30 Princezna a žabák    

Americký animovaný rodinný film

Nejnovější – tentokrát opět ručně animovaný film ze
studia W.Disneye.
Režie: John Musker a Ron Clemens, 91 min, český

dabing, Premiéra, mládeži přístupný      

17.30  Vyfič !!!    

Americká komedie 

Jsou to fakt drsný závody!
V hl. roli E. Pageová, 

Režie Drew Barrymoreová, 111 min, České titulky,

premiéra, mládeži přístupn

20.00  Vlkodlak   

Americký horor 

Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá….
V hl. roli E. Pageová, 

V hl. rolích  B. delToro, E. Bluntová, A. Hopkins, G.

Chaplinová. Režie: Joe Johnston, 109 min, české titul-

ky, mládezi do 15 let nepřístupný

PÁTEK 5. BŘEZNA

15.30  Princezna a žabák    

17.30  Vyfič !!!  

20.00    Vlkodlak

SOBOTA 6. BŘEZNA

15.30  Princezna a žabák    

17.30  Vyfič !!!  

20.00    Vlkodlak

NEDĚLE 7. BŘEZNA

15.30  Princezna a žabák    

17.30  Vyfič !!!  

20.00    Vlkodlak

PONDĚLÍ 8. BŘEZNA

14.00    Astro Boy  

Hong Kong/USA/Japonsko   2009, 90 min     

Režie:  David Bowers 

17.30    Bílá stuha   

Koprodukční film      

Vítězný snímek, držitel Zlaté palmy a ceny FIPRESCI
– Cannes 2009.
Vítěz Evropské filmové ceny za rok 2009 (nejlepší

film, režie a scénář).

Cena FIPRESCI pro film roku – San Sebastián 2009.

Nominace na Oskara za nejlepší cizojazyčný film

2010.Zlatý globus 2010 za nejlepší cizojazyčný film

!!! Režie: Michael Haneke, 144 min, české titulky,

premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

20.00    Vlkodlak

ÚTERÝ  9. BŘEZNA

17.30    Bílá stuha            

20.00    Vlkodlak 

STŘEDA 10. BŘEZNA

17.30    Bílá stuha            

20.00    Vlkodlak  

ČTVRTEK 11. BŘEZNA

17.30    Nějak se to komplikuje  

Americká romantická  komedie 

Meryl  Str eepová je tentokráte jedním vr cholů velmi
bizarního milostného trojúhelníku!

R V hl. rolích  M. Streepová, A. Baldwin, S. Martin,

Režie : Nancy     Meyersová, 120 min, české titulky,

premiéra,    mládeži  přístupný

20.00    A v a t a r    

Americké  akční sci-fi

Vítejte v novém světě za hranicí Vaší fantazie. Největší
filmová událost roku 2009.  ysleli jsme že Země je naše.
Byla to chyba….. 
V hl. rolích S. Worthington, Z. Saldanová, S.

Weaverová M. Rodriguez, Režie : James Cameron,

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

stupný

PÁTEK 12. BŘEZNA

17.30    Nějak se to komplikuje                                          

20.00    Avatar 

SOBOTA 13. BŘEZNA

17.00    Avatar 

20.00    Nějak se to komplikuje  

NEDĚLE 14. BŘEZNA

14.00 Avatar   

17.00    Avatar  

20.00    Nějak se to komplikuje   

PONDĚLÍ 15. BŘEZNA

17.30 Dvojka

České roadmovie

Film, který vám doporučuje Jan Hřebejk!  

V hl. rolích  J.Wagner, K. Fuit –Nováková, D. Máj,

režie: Jaroslav Fuit, 89 min,  premiéra, mládeži od 12

let    přístupný

20.00 Nějak se to komplikuje 

ÚTERÝ 16. BŘEZNA

17.30 Dvojka

20.00 Nějak se to komplikuje     

STŘEDA 17. BŘEZNA

17.30 Dvojka

20.00 Nějak se to komplikuje

ČTVRTEK 18. BŘEZNA

17.30    Čtvrtý druh   

Americké sci-fi        

Provokativní thriller z odlehlého koutu Aljašky
V hl. rolích  M. Jovovichová, W. Patton

Režie: Olatunde Osunsanmi , 98 min., české titulky,

premiéra,  mládeži od 12 let přístupný

20.00 Černej dynamit   

Americká akční komedie  

Nejvymazlenější a nejkrutější černej bratr se chystá
vrthnout na filmové plátno!!!
Režie: Scott Sanders, 83 min., české titulky,  premié-

ra,  mládeži do 15 let nepřístupný

PÁTEK 19. BŘEZNA

15.30    Arthur a Maltazardova pomsta

Francouzský animovaný rodinný film

Podívaná pro malé i velké 
V hl. rolích  M.Farrowová, F. Highmore, 

režie: Luc Besson, 93 min, český dabing, premiéra ,

mládeži přístupný

17.30    Čtvrtý druh

20:00   Černej dynamit    

SOBOTA 20. BŘEZNA

15.00 Arthur a Maltazardova pomsta

17.30    Arthur a Maltazardova pomsta                     

20.00 Dokonalý únik  

Americký akční thriller

Každý občas potřebuje zmizet….
V hl. rolích M. Jovovichová, S. Zahn, režie: David

Twohy, 97 min, české titulky,  premiéra,  mládeži do

15 let nepřístupný

NEDĚLE  21. BŘEZNA

15.00 Arthur a Maltazardova pomsta

17.30    Arthur a Maltazardova pomsta 

20.00 Dokonalý únik 

PONDĚLÍ 22. BŘEZNA

14.00 Šest medvědů s Cibulkou

ČR 1972, , 85min,   Režie:  Oldřich Lipský 

17.30 Na sv. Valentýna 

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

Kulturní klub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582329622, 582340507

STŘEDA 3. BŘEZNA

15.00 Protektor            

ČR  2009, 100  min Režie: Marek Najbrt

PÁTEK 5. BŘEZNA

17.30 Trable v ráji     

Americká  komedie

Vypadá  jako ráj, ale je to peklo 
V hl. rolích  V. Vaughn, J. Favreau, K. Bellová 

Režie Peter Billingsley, 113 min, české titulky, repríza,

mládeži od 12 let    přístupný

20.00 Trable v ráji 

SOBOTA 6. ÚNORA

15.00   Hrnečku vař !                              

pásmo pohádek  

17.30   Trable v ráji    

20.00   Trable v ráji  

ÚTERÝ 9. BŘEZNA

20.00   Maradona

FR/Španělsko 2008, 90 min, režie:Emir Kusturica 

SOBOTA 13. BŘEZNA

15.00 Čtyřlístek         

pásmo pohádek     

17.30   Samec

Americká komedie   

Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít….! 
V hl. rolích:  A. Kutcher, A. Hecheová, M. Levieva

Režie: David Mackenzie,  97 min,  české titulky, repri-

íza, mládeži do 15 let nevhodný               

20.00   Samec

STŘEDA  17. BŘEZNA

15.00   Můj život v ruinách     

USA 2009, 95 min Režie:  Donald Petrie  

PÁTEK  19. BŘEZNA

17:30   Nějak se to komplikuje      

americká romantická  komedie  
Meryl  Str eepová je tentokráte jedním z  vr cholů velmi
bizarního  milostného trojúhelníku!   
V hl. rolích  M. Streepová, A. Baldwin, S. Martin,  Režie :

Nancy     Meyersová, 120 min, české titulky, premiéra,

mládeži  přístupný

20.00   Nějak se to komplikuje              

SOBOTA 20. BŘEZNA

15.00   O hloupém Peciválovi 

pásmo pohádek  

17:30   Nějak se to komplikuje    

20.00   Nějak se to komplikuje     

ÚTERÝ 23. BŘEZNA

20.00   Hlad

UK/Irsko 2008, 96 min, režie:Steve McQueen  

SOBOTA 27. BŘEZNA

15.00  Velká sýrová loupež                          

pásmo pohádek   

17.30   Stínu neutečeš  

České psychologické drama

Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti  
Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti

V hl. rolích  J.Adamová, P. Landovský, F. Němec, A.

Polívková, M. Hádek, režie : Lenka Kny, 102 min, repríza,

mládeži přístupný   

20.00   Stínu neutečeš

STŘEDA 31. BŘEZNA

15.00  Zemský ráj to napohled                         

ČR 2009, 119 min Režie:  Irena Pavlásková  

Americká romantická komedie

Jeden jediný den v životě lásky….
V hl. rolích B. Cooper, J.  Albaová, A. Hathawayová,

J. Bielová, A. Kutcher, J. Robertsová, J. Garnerová, P.

Dempsey, Q. Latifahová, Shirley MacLaineová  režie:

Garry Marshall, 96 min, české titulky, premiéra,

mládeži přístupný

20.00   Imaginárium Dr. Parnasse 

Koprodukční dobrodružný film 

Jeden jediný den v životě lásky….
Heath Ledger zemřel uprostřed natáčení filmu! Jako

poctu se jeho roli rozhodli dokončit hned tři jiní vyni-

kající herci – a film je tady ! V hl. rolích  Heath

Ledger, Johny Depp,  Jude Law, Colin Farell a

Christopher Plummer. Režie Terry Gilliam , 122 min,

české titulky,  premiéra, mládeži     přístupný

ÚTERÝ 23. BŘEZNA

17.30 Na sv. Valentýna      

20.00 Imaginárium Dr. Parnasse

STŘEDA 24. BŘEZNA

17.30 Na sv. Valentýna      

20.00 Imaginárium Dr. Parnasse

ČTVRTEK  25. BŘEZNA

17.30 Nebe, peklo…zem    

Koprodukční filmové drama

Slovensko- české filmové drama

V hl. rolích  Z. Kanóczová, B. Wroclawski, D.

Bláhová, J. Korn, I. Martinka  Režie: Laura Siváková,

95 min,  premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

20.00 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, premiéra, ŠUP, mládeži do 15

let nepřístupný. 

BIO SENIOR

BIO SENIOR

BIO SENIOR

26.3., 30. – 31.3. 

8:00 hod. - Projekce filmů Mezinárodního festivalu

dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN

SVĚT 2010. Zadáno pro školy.

29.3. – 31.3.

18:00 hod. - Projekce filmů  Mezinárodního festivalu

dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN

SVĚT 2010. Pro veřejnost. Vstupné 50,- Kč

ART FILM

ART FILM

PÁTEK  26. BŘEZNA

17.30 Nebe, peklo…zem     

20.00    Prokletý ostrov     

SOBOTA 27. BŘEZNA

15.00    Mikulášovy patálie 

Francouzská rodinná komedie

Hraný film na motivy slavných francouzských klukov-
ských příběhů - po padesáti letech v kině ! 
Režie: Laureát Tirard, 91 minut, český dabing, 

repríza, mládeži přístupný

17.30   Nebe, peklo…zem 

20.00   Prokletý ostrov         

NEDĚLE 28. BŘEZNA

15.00 Mikulášovy patálie    

17.30     Mikulášovy patálie

20.00 Prokletý ostrov 

PONDĚLÍ  29. BŘEZNA

14.00 Princezna a žabák      

USA 2009, 91 min. 

Režie : John Musker, Ron Clements 

17.30 Prokletý ostrov

20.00    Prokletý ostrov 

ÚTERÝ  30. BŘEZNA

17.30    Půlnoční polibek     

Americká romantická komedie

14 hodin do půlnoci, 12 miliónů lidí v Los Angeles
1 polibek nemůže být sakra problém !!!
V hl. rolích  S.McNairy, S. Simmondsová, B. M.

McGuire, Režie: Alex Holdridge, 90 min, české titul-

ky, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Prokletý ostrov    

STŘEDA 31. BŘEZNA

17.30 Půlnoční polibek      

20.00 Prokletý ostrov 

BIJÁSEK

BIO KORUNA
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Pětiletý vztah staršího Michala a Veroniky

dospěl na rozcestí. Zatímco on už v mysli

plánuje děti a rodinu, ona cítí, že ještě nic

nezažila a chce se bavit. Žijí vedle sebe

aniž by spolu skutečně byli. Pod tlakem

hádek a strachu z rozchodu vymyslí

Michal pro Veroniku tajemnou dovolenou.

Od začátku je ale všechno jinak, než si to

pečlivý Michal připravil a Veronika dává

najevo zklamání. Cesta po Skandinávii a

situace, do kterých je staví, jim samým a

jejich soužití nastavuje zrcadlo. Všechno

se zdá být jen potvrzením toho, že by už

spolu neměli být. Setkání se Šimonem,

dobrodruhem a zlodějíčkem věčně na ces-

tách, dá jejich životům i jejich vztahu

nečekanou reflexi a posune je dál. Téměř

„dokumentární“ věrohodnost filmu

dodávají obrazy ruční kamery, připomína-

jící home video, ale také herecké výkony

ústřední trojice, které zůstávají civilní i v

emotivně vyhrocených okamžicích.“

Snímek Dvojka má mezi českými filmy

výlučné postavení z hlediska distribuce i

marketingové kampaně. Je to první celo-

večerní hraný snímek z produkce filmové-

ho kanálu HBO Česká republika a zároveň

jsou na Facebooku vytvořeny profily

všech tří fiktivních postav, takže uživatelé

této sociální sítě již několik týdnů mohou

„spoluprožívat“ jejich virtuální osudy.

Nejnovější zpracování legendy teď dosta-

nete v luxusním balení, v němž najdete

oscarové herce Benicia Del Tora,

Anthonyho Hopkinse a čím dál populár-

nější Emily Blunt. Éra dětství skončila pro

Lawrence Talbota té noci, kdy mu zemřela

matka. Ve snaze zapomenout opustil ospalé

rodné panství Blackmoore a vydal se do

světa. S rodinou se znovu spojil až díky

snoubence svého bratra, Gwen

Conliffeové, která ho poprosila o pomoc v

pátrání po budoucím manželovi, jenž beze

stopy zmizel. Lawrence jí vyhoví a vrátí se

domů, kde na něj kromě sarkastického otce

čeká i hrůzostrašná legenda o krvelačném

monstru s nadlidskou silou, které se po

nocích toulá po okolí a vraždí vše živé.

Lawrence je vůči těmto povídačkám zpo-

čátku imunní, stejně jako inspektor

Scotland Yardu Aberline, jenž vede pátrání

po zmizelém. Postupně ale začíná sestavo-

vat děsivou skládanku, jejímž ústředním

dílkem je starodávné prokletí, které ty, kdo

jsou jím zasaženi, za úplňku proměňuje ve

vlkodlaky. Aby prověřil míru pravdivosti

této legendy a zároveň ochránil budoucí

švagrovou, kterou začal bezmezně milovat,

vydá se za plného měsíčního svitu na „pro-

cházku“ po blackmooreských lesích, aby

ono nebezpečné monstrum vypátral a zabil.

Pokud samozřejmě vůbec existuje. Když se

Lawrence vydává na trestnou výpravu, zda-

leka ještě netuší, jak moc ho tato noc

změní…

VLKODLAK Režie:Joe Johnston

Touží po něm každá, ale ne každá ho

může mít…Nikki (Ashton Kutcher) si je

velmi dobře vědom svých kvalit a dovede

jich náležitě využít. S lehkostí sobě vlas-

tní dokáže okouzlit kteroukoli ženu na

kterou se podívá. Nejčastěji ale používá

svého šarmu u dobře situovaných a za-

jištěných žen, které mu dokáží poskytnout

dostatečný komfort, luxusní dárky a moře

sexu. Ženy se s ním cítí mladšími, přita-

žlivějšími a atraktivnějšími… Nikkiho

nejnovější kořistí je sebevědomá právni-

čka v nejlepším věku Samantha (Anne

Heche), která mu ... Nikki si je velmi

dobře vědom svých kvalit a dovede jich

náležitě využít. S lehkostí sobě vlastní

dokáže okouzlit kteroukoli ženu na kterou

se podívá. Nejčastěji ale používá svého

šarmu u dobře situovaných a zajištěných

žen, které mu dokáží poskytnout dostate-

čný komfort, luxusní dárky a moře sexu.

Ženy se s ním cítí mladšími, přitažlivě-

jšími a atraktivnějšími… Nikkiho nej-

novější kořistí je sebevědomá právnička v

nejlepším věku Samantha, která mu

poskytuje víc, než ty předchozí. Zahrnuje

ho drahými dárky a když musí pracovně

odjet z města dá mu k dispozici své apar-

tmá s výhledem na celé Los Angeles….

Nikki se ale nudí a v baru se seznámí s

nádhernou servírkou svého věku Heather

a pozve ji do Samanthina bytu, který

samozřejmě vydává za svůj. 

SAMEC                    Režie: David Mackenzie

Arthur je nadšený, jelikož dnešní noci

končí desátý měsíční cyklus a on by se měl

konečně shledat se svou milovanou Selenií

a vrátit se do země Minimojů. Ti již ve ves-

nici připravili na jeho počest obrovskou

hostinu a malá princezna se oblékla do šatů

z okvětních plátků z růží. Arthurův otec si

ale jako naschvál vybere tento dlouho oče-

kávaný den k tomu, aby ohlásil zkrácení

jejich pobytu v babiččině domě. A právě v

momentě, kdy jsou na odchodu, vloží malý

pavouk Arturovi do ruky zrnko rýže, na

kterém je vyryt nápis SOS. Není pochyb o

tom, že je Selenia v nebezpečí! Arthur se

ani na chvilku nerozmýšlí a letí jí na

pomoc i když to znamená velkou míru

improvizace a rizika, pád po hlavě do

Maxovi trubky, srážku s Krobovou jednot-

kou ze Sedmi Království, záchranu kůže

Betamech, boj s krysami, žábami a chlupa-

tými pavouky... to vše proto, aby při příjez-

du do vesničky Minimojů zjistil, že nikdo

z obyvatel mu prosbu o pomoc neposlal!

Kdo tedy vymyslel takovou mazanou past

pro našeho mladého hrdinu? 

Kombinovaný dobrodružný rodinný

snímek Luca Bessona Arthur a

Maltazardova pomsta je po filmu Arthur a

Minimojové (2006, FP 4/2007) druhým

dílem plánované trilogie. – Arthur je na

prázdninách u babičky a dědečka i se

svými rodiči. Těší se, že se o půlnoci

pomocí měsíčního paprsku a teleskopu

vydá do podzemní říše k maličkým

Minimojům, kteří chystají slavnost na jeho

počest. Jenže tatínek se náhle rozhodne se

ženou a se synem odjet, právě když Arthur

dostal na zrnku rýže záhadný vzkaz s pros-

bou o pomoc. 

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA Režie: Luc Besson

Všichni známe pohádku, ve které spanilá

princezna políbí nevzhledného žabáka, ten

se promění v krásného prince, s princez-

nou se ožení a pak spolu žijí šťastně až do

smrti. Ve filmu Princezna a žabák k polib-

ku mezi princeznou a žabákem dojde také,

ale výsledek je dosti odlišný, a to je pouze

první z celé řády překvapení, kterými tato

třaskavá směs rozverného humoru, napětí,

hudby a citu oplývá. Láska si ale nakonec

vždycky cestu najde - ať už mezi princem

a princeznou... nebo mezi žabákem a

žábou... či mezi svatojáknem a jeho milou.

Film. Objevuje se v něm nejnovější z

dlouhého zástupu princezen, které studio

Disney stvořilo, a jde o jeho první pohád-

ku, která se odehrává v Americe, v tajupl-

ných mokřadech Louisiany. Muzikál

Princezna a žabák, animovanou komedii

zasazenou do velkého města New

Orleansu. Od tvůrců filmu „Malá mořská

víla“ a „Aladdin“ přichází klasická pohád-

ka s moderní zápletkou. Zachycuje krás-

nou dívku jménem Tiana (ANIKA NONI

ROSE), žabího prince, který zoufale touží

stát se opět člověkem a osudný polibek,

který oba dovede do veselého dobrodružst-

ví tajuplnými bažinami Louisiany.

PRINCEZNA A ŽABÁK Režie:John Musker a Ron Clemens

V roce 1972 byla stanovena stupnice

vyšetřování případů s podezřením účasti

mimozemské iteligence. Zpozorování

UFO bývá označeno jako první druh set-

kání, shromáždění důkazů znamená druhý

stupeň, kontakt s mimozemšťany je dru-

hem třetím. Poslední, čtvrtý druh setkání,

označuje únos. Dokumentace třetího a

čtvrtého druhu setkání neexistovala.

Donedávna. Provokativní thriller Čtvrtý

druh je natočen podle skutečných událostí

v odlehlém městě Aljašky, kde od šede-

sátých let dochází k záhadnému mizení

lidí. Tento jev nebyl nikdy uspokojivě

vysvětlen. Díky natáčení psychologických

sezení s traumatizovanými pacienty obje-

vila a shromáždila doktorka Abigail

Tylerová (Milla Jovovich) extremně zne-

pokojující důkazy o setkání čtvrtého

druhu, které vedly k obnovení vyšetřování

záhadných zmizení.Dosud nezveřejněné

archivní nahrávky z psychologických

sezení doktorky Tylerové jsou zveřejněny

i ve filmu. Jejich použití dělá z filmu Čtvr-

tý druh ještě mrazivější podívanou.

Všichni pacienti mají shodné noční děsivé

zážitky. Všichni mají v hlavě sovu s vel-

kýma očima, která na ně v noci upřeně

hledí. Film je natočen podle skutečných

událostí, které se odehrávali na severu

Aljašky ve městě Nome, pro ještě autenti-

čtější zážitek jsou ve filmu použitý záběry

z reálného vyšetřování.

ČTVRTÝ DRUH                             Režie: Olatunde Osunsanmi

DVOJKA Režie: Jaroslav Fuit
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ČTVRTEK 11. BŘEZNA

19.00   KABARET LILIANA

Neuvěřitelné příběhy hr dinů divadelního sitcomu
Divadélko domeček, cvičené kreatury z hlubin moře
i nekonečných ledových plání za polárním kruhem,
slam poetry a hudba sfér (a také Apače).

PÁTEK 26. BŘEZNA

19.00 I WALK THE LINE            

Hvězdou večera bude tentokrát nezapomenutelný
zpěvák Johnny Cash. Kr omě jeho hitů jako Ring Of
Fire ( O Patro Véš), Folsom Prison Blues a dalších
proběhne vyhlášení nejlepšího „cashovského“ kos-
týmu. Vstup pouze v oblečení podle Johnnyho
Cashe. Režie: Alois „Strejda Lolek“ Mačák, účinku-
jí: členové Divadla Point a všichni přítomní návštěv-
níci večera.

PONDĚLÍ 1. BŘEZNA

19:00   Pavel Fiala – Josef Dvořák 

S PYDLOU V ZÁDECH

Divadelní společnost 
Josefa Dvořáka

Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v Diva-

dle Semafor už v roce 1981 a dočkala se téměř 500

repríz. Postavička prostého lidového chytráka, který

se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje

vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro řadu bri-

lantních klaunských čísel.

Hrají: J. Dvořák, M. Hrubešová, R. Trtík, K. Gult/J.

Veit, V. Bajerová/D.  Schlehrová

Režie: Josef Dvořák

Konec představení  asi v 21.30 hodin

divadelní sál mimo předplatné
Vstupné 210, 230, 250 Kč

NEDĚLE 7. BŘEZNA

19.00  Lawrence Roman

DOHAZOVAČ

Divadlo Palace Praha
divadelní sál skupina A
Úspěšná hra amerického autora Lawrence Romana

se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie

Millsová se svou matkou Grace. Emancipovaná,

velmi bohatá osmatřicetiletá úspěšná manažerka

Stephanie či Stevie (používá totiž mužskou podobu

svého jména) odejde od firmy, kde pracovala. 

Hrají: K. Brožová, D. Syslová, A. Procházka, M.

Mejzlík/J. Meduna, R. Trsťan

Režie: Petr Hruška

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 190, 200, 210 Kč

PONDĚLÍ 15. BŘEZNA

9:00    Vít Peřina

PEČENÍ HOLUBI 

aneb PŘÍSLOVÍ

Naivní divadlo Liberec
„Děti se baví, dospělák jásá. A skoro lituje, že Peče-

ní holubi jsou do ciziny inscenací nepřenosnou.

Kvůli všudypřítomnému, nepřeložitelnému kouzlu

mateřského jazyka,“  napsala kritika o tomto před-

stavení.  Jeho tvůrci chtějí žákům základních škol

přiblížit či představit zábavnou formou některá z

více či méně známých českých přísloví.

Režie: Michaela Homolová

Konec představení asi v 10 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

11:00   Vít Peřina

PEČENÍ HOLUBI 

aneb PŘÍSLOVÍ

Naivní divadlo Liberec
Režie: Michaela Homolová

Konec představení asi ve 12 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

ÚTERÝ 16. BŘEZNA

9.00    Vít Peřina

PEČENÍ HOLUBI 

aneb PŘÍSLOVÍ

Naivní divadlo Liberec
„Děti se baví, dospělák jásá. A skoro lituje, že Peče-

ní holubi jsou do ciziny inscenací nepřenosnou.

Kvůli všudypřítomnému, nepřeložitelnému kouzlu

mateřského jazyka,“  napsala kritika o tomto před-

stavení.  Jeho tvůrci chtějí žákům základních škol

přiblížit či představit zábavnou formou některá z

více či méně známých českých přísloví.

Režie: Michaela Homolová

Konec představení asi v 10 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60Kč

11.00   Vít Peřina

PEČENÍ HOLUBI 

aneb PŘÍSLOVÍ

Naivní divadlo Liberec
Režie: Michaela Homolová

Konec představení asi ve 12 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60Kč

PÁTEK 19. BŘEZNA

19:00    Václav Havel

ODCHÁZENÍ

Klicperovo divadlo 
Hradec Králové

Nejnovější hra dramatika a exprezidenta Václava

Havla se během jediného roku objevila na devíti

jevištích v Česku i Evropě. Ještě žádného českého

dramatika takové štěstí nepotkalo. V Hradci Králové

hru inscenoval Havlův „dvorní“ režisér Andrej

Krob, kritika toto nastudování pokládá za vůbec nej-

zdařilejší. 

Hrají: J. Zapletal, H. Pech, P. Tomicová, M. Eliášo-

vá, M. Nováková, P. Štorková ad.

Režie: Andrej Krob

Konec představení asi ve 21.30 hodin

divadelní sál skupina 5P
Vstupné 180, 190, 200 Kč

STŘEDA 24. BŘEZNA

MATEŘINKA 2010

Festival mateřských škol
divadelní sál

ČTVRTEK 25. BŘEZNA

19:00    2x WOODY ALLEN

● RIVERSIDE DRIVE

● OLD SAYBROOK

Divadlo Bez zábradlí Praha
Láska a nevěra: dvě sexy komedie na jedno téma

Představení není vhodné pro děti (ale měly by ho

vidět) Hrají: K. Heřmánek, J. Carda, D. Morávková,

J. Švandová, K. Janečková, Z. Žák, P. Pospíchal

Režie: Karel Heřmánek

Konec představení asi ve 21 hodin

divadelní sál mimo předplatné
Vstupné 230, 260, 290 Kč

PÁTEK 26. BŘEZNA

9:00    AKNÉ FAKT NÉ!  

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA

Divadlo Drak Hradec Králové
Literární předloha anglické autorky Sue Townsen-

dové se stala trhákem, který doslova obletěl svět.

Příběh britského školáka, který prožívá soukromé

strasti i radosti, lehce paroduje svět dospělých. Adri-

an je skvělým komentátorem a pozorovatelem trab-

lů vlastních i cizích se skvělým smyslem pro humor.

Nakukování do cizích životů je dnes velmi v módě,

a tak budeme Adriana a jeho rodinu sledovat po

dobu  jednoho roku - od Silvestra do Silvestra.

Režie: Jakub Krofta

Konec představení asi v 10.10 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

11:00    AKNÉ FAKT NÉ!  

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA

Divadlo Drak Hradec Králové
Režie: Jakub Krofta

Konec představení asi ve 12.10 hodin

divadelní sál pro školy
Vstupné 60 Kč

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

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Povídky Woody Allena 
jsou pro Bez zábradlí jako ušité

Pražské Divadlo Bez zábradlí manželů

Karla a Hany Heřmánkových je v Prostě-

jově pravidelným hostem. Přibližně před

rokem zde odehrálo Jakuba a jeho pána

Milana Kundery s Karlem Heřmánkem a

Jiřím Bartoškou v hlavních rolích. Ve čtvr-

tek 25. března v 19 hodin představí toto

divadlo prostějovskému publiku svůj nej-

novější kus – dvě povídky  slavného ame-

rického režiséra, scénáristy a herce Woody

Allena. 

Komedie 2x Woody Allen má podtitul Láska

a nevěra: dvě sexy komedie na jedno téma.

Dalším podtitulkem inscenátoři upozorňují,

že představení není vhodné pro děti (ale měly

by ho vidět)! Hra měla premiéru 30. ledna v

Paláci Adria. Podle recenzenta Jiřího P. Kříže

jsou dvě aktovky Riverside Drive a Old

Saybrook pro Heřmánkovo divadlo jako

ušité na míru. „Převést sršaté texty zarytého

Newyorčana do češtiny zvládá tradičně spo-

lehlivě a se smyslem pro bohaté dramatikovo

intelektuálně exponované výrazivo dáma

spřízněná s Allenovou duší – Dana Hábová,“

poznamenal Kříž. Pod režijní taktovkou prin-

cipála hrají  Karel Heřmánek, Josef Carda,

Dana Morávková, Jana Švandová, Kateřina

Janečková, Zdeněk Žák a Petr Pospíchal.  

Městské divadlo v Prostějově uvede 2x

Woody Allena mimo předplatitelský cyklus.

„Divadlo Karla Heřmánka se těší velké příz-

ni prostějovských diváků. Polovina sálu byla

vyprodaná během několika dní po zveřejnění

anonce na Woody Allena,“ sdělila ředitelka

Městského divadla v Prostějově Alena Spur-

ná.                                                          -eze-

Josef Dvořák pobaví publikum
legendárním představením

Po dlouhé době  navštíví Prostějov Diva-

delní společnost Josefa Dvořáka, která v

pondělí 1. března v 19 hodin uvede legen-

dární představení S Pydlou v zádech.

Principál společnosti a vynikající komik

Josef Dvořák se představí v hlavní roli.

„Hra S Pydlou v zádech měla premiéru v

Divadle Semafor v červnu1981 a dočkala se

téměř pětistovky repríz. Po sedmnácti letech

ji Dvořák se svým ansámblem vzkřísil k

novému životu. Soustavně vyprodaná před-

stavení v pražském Divadle Bez zábradlí a

zaplněná hlediště divadel po celé republice

svědčí o tom, že to nebyl krok vedle,“ uvedla

ředitelka Městského divadla v Prostějově

Alena Spurná. Postavička prostého lidového

chytráka, který se zaplétá v šachové partii

mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu

Dvořákovi prostor pro řadu brilantních

klaunských čísel. Kritik Otomar Dvořák o

hře napsal: „Ta snaha neustále předstírat, hrát

vždy tu roli, která se právě žádá, vytěžit z

každé situace i něco pro sebe, onen bezpáte-

řný konjukturalismus, snaha vytvářet i na

troskách za každou cenu zdání idylky…není

nám to všechno příliš povědomé?“

„Uvádíme toto představení mimo abonentní

cyklus, vstupenky jsou stále k dispozi-

ci,“řekla ředitelka Spurná. V dalších rolích

návštěvníci uvidí Markétu Hrubešovou, Ros-

tislava Trtíka a další herce.                     -eze-
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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

2. 3.2010   14.00    
Můj životní styl je umění.
PaedDr. K. Snášelová

9. 3.2010   14.00    
Bonsaje – pěstování a péče. 
M. Růžičková

16.3.2010   14.00    
Spojením pohybu, životosp-
rávy a m yšlení ke zdravému
životnímu stylu. P. Glocová

23.3.2010   14.00   
Byl jsem na charisma tické
konferenci v Anglii. J. Ulehla

30.3.2010   14.00   
Osteoporóza – přednášk a
spojená s besedou . MUDr. J .
Píchal

Scházíme se v prostorách OS LIPKA,
Tetín 1, II. patro.

Těšíme se na vaši návštěvu.

JIŘÍ SUCHÝ – GRAFIKA

VÝSTAVA JE PŘÍSTUPNÁ V DOBĚ

KONÁNÍ PŘEDSTAVENÍ

Foyer ND Vojáèkovo n. 1, PV

5. pátek v 19 hodin

ADOPCE SRDCE

Zámecká galerie Konice

Fotografie ze života adoptovaných dětí z

Konga a sirotků po genocidě ve Rwandě z

dílny fotografů z hnutí Maitri.

V pátek 5.3. v 19 hodin bude přednáška

RNDr. Josefa Kuchyni s promítáním o

hnutí Maitri, které podporuje podvyživené

děti z Konga a sirotky po genocidě ve

Rwandě. Výstava bude otevřena od 8.3. do

19.3. po-pá 10 - 12 a 13-16, so 9-11, ne 14-

16 hodin.

MKS Konice
Letos poprvé se kostely a kaple v Prostě-

jově připojí k celoevropské akci NOC

KOSTELŮ!!!

Uskuteční se 28. května 2010 od 18 hod do

půlnoci v těchto kostelech:

Kostel Povýšení sv. Kříže, sv. Jana Nepo-

muckého (u Milosrdných), sv. Cyrila a

Metoděje, sv. Petra a Pavla

Kaple sv. Andělů strážných, sv. Anny

Husův sbor – nová synagoga

Více informací o loňské akci na

www.nockostelu.cz. Podrobný program

bude upřesněn, všechny srdečně zvou

organizátoři.

NOC KOSTELŮ
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Prostějovský klub Apollo 13 slaví své již

sedmé narozeniny a to si nezaslouží nic

menšího než nějaké top DJ´s. K tomuto účelu

je jako stvořená akce s názvem Innocent Eve-

ning, na které již vystupovali DJ´s z celého

světa (Japonsko, Holandsko, Anglie, ….)

Tentokrát to nebudou umělci až z takové

dálky, ale v o to větším počtu.

Pozvání přijali 3 nejlepší techno DJ´s ze Slo-

venska, Toky, Boss, Dalo, kteří se před

nedávnem vrátili z tour po Španělsku.

Večírek poslechově rozjede Carl King a

zakončí něčím peprnějším David Drexler.

Přijďte slavit s námi ☺

Apollo 13 slaví sedmé narozeniny

ČTVRTEK 18. BŘEZNA

19.00 VĚRA ŠPINAROVÁ & band 

Adama Pavlíka

NADORAZ 2010

Historicky první samostatné turné

Host: Petr BENDE

Pořádá Keen On production

Vstupné 300, 350 Kč divadelní sál

mimo předplatné

STŘEDA 24. BŘEZNA

19.00 VIOLONCELLOVÝ 

DVOJKONCERT

JIŘÍ HOŠEK – DOMINIKA 

HOŠKOVÁ

JOSEPH HAYDN: Duo for two Cellos D dur No. 1

Hob. X:11.

ANTONÍN KRAFT: Sonata for two Cellos  op. 1 č. 1

C dur

ERNEST BLOCH: Jewish Song z cyklu "From

Jewish Life" 

JACQUES OFFENBACH: Duo for two Cellos  op.

53 

DAVID POPPER: Suita for two Cellos op. 16 

DAVID POPPER: Koncertní polonéza pro violoncel-

lo a klavír op. 14 6. AK

Vstupné 120 Kč přednáškový sál

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

Hudební klub Alfa, 

nám. T. G. Masaryka 26, Prostějov 

(vchod z Kramářské ulice)

Otevřeno pátek - sobota od 21.00

rezervace: 602 775 810

náměty a připomínky: klubalfa@seznam.cz

PÁTEK 26. ÚNORA

SOBOTA 27. ÚNORA

RETRO PÁRTY 80´+90´

PÁTEK 19. BŘEZNA

SOBOTA 20. BŘEZNA

JOSEFOVSKÁ PÁRTY 

Akce: rum, vodka 20,- Kč

Hudební klub Alfa    nám.T.G. Masaryka 26, PV, tel.:  602 775 810

STŘEDA 10. BŘEZNA

19.00 HEROLDOVO KVARTETO

5. řádný koncert

J. Haydn: Smyčcový kvartet D dur op.64/5 "Skři-

vánčí

A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur op.96 "Americ-

ký"

W.A.Mozart: Kvintet A dur pro klarinet a smyčcové

kvarteto KV 581

(jako host vystoupí klarinetista Jiří Mráz)

Koncert podporují: RNDr. Ludmila Dvorská - lékár-

na Konice 

Generální partner KPH Konice - Skanska

Vstupné 80,-Kč/40,-Kč, člen KPH 60,-Kč/30,-Kč

Obřadní síň konického zámku

MKS Konice    klub přátel hudby

Apollo 13   Barákova 12, PV

PÁTEK 5. BŘEZNA

21.00 DUB!STEP Night 

Dj´s: Crackenn (special dubstep set/Ytp), You 2 (rag-

gajungle set/Ytp), Řezňa (reggae-dub/Elektroshock).

+ special VJ Show & Deco by VJ U666

SOBOTA 6. BŘEZNA

21.00 "Old Brown Shoes" 

a jejich hosté

DJs: Malda, Beck.

Tučná multižánrová párty, které bude vévodit kapela

Dyscutabyll. Ta totiž právě v těchto dnech vydává

své debutové demo s názvem Stone a vy budete mít

možnost si poslechnout živě celou desku v komplet-

ním podání - přítomni totiž budou všichni zúčastnění

- MCs Sonni, Jonzy, Aroma a Shacool, kytaristé

Tommy (Bethrayer) a Jakub (Head Off), bubeník

Paul Black (Hannibal Lecter) a zpěvák Sheda (Han-

nibal Lecter). Už teď si můžete desku poslechnout, a

to přímo tady - bandzone.cz/dyscutabyll

PÁTEK 12. BŘEZNA

ELEKTRÏCK MANN 

PÁTEK 19. BŘEZNA

21.00 Innocent Evening

7 LET KLUBU APOLLO 13

SOBOTA 20. BŘEZNA

19.00 ROCK FOR CHILDERN 

7 LET KLUBU APOLLO 13
Oslava v rockovém kabátě s kapelami:

UNNA - heavy-dance music /Přerov/Prostějov/Brno -

bandzone.cz/unna

BULETPROOF - rap-rock'n'roll / Prostějov - bandzo-

ne.cz/thebulletproof

GOOD ENOUGH MOTHER - rock-alternative /

Olomouc - bandzone.cz/goodenoughmother

Výtěžek ze vstupného bude opět věnován na dobro-

činné účely.

PÁTEK 26. BŘEZNA

21.00 3-DIMENSIONS 

- KATCHA NIGHT

Dj´s: KATCHA (Motion Booking), ČMELDA (Bass-

beat), PAOLO MERCY (Ytp), YOU2 (Ytp), CRAC-

KENN (Ytp) + special VJ Show & Deco by VJ

U666!!!

SOBOTA 27. BŘEZNA

VYPSANÁ FIXA
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: Velikonoční dekorace

KDY: pondělí 8. března 2010 od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba různých velikonočních dekorací z

keramiky. Poplatek 70 Kč za osobu. Pracov-

ní oblečení s sebou.

beseda 

Australia 2009 – aneb jak to chodí

u protinožců

KDY: úterý 16. března 2010 od 17:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Povídání Luboslava Ringla plné zajímavých

zážitků doplněné promítáním fotografií. 

Besedu pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

akce na pomoc přírodě

Úklid Hloučely

KDY: sobota 20. března 2010 od 9:00 hod.

KDE: sraz v biokoridoru Hloučela u občer-

stvení „U Abrahámka"  

Tradiční „jarní“ úklid obou břehů Hloučely. S

sebou pracovní rukavice a staré igelitky.

Po skončení úklidu se posilníme opečeným

„buřtíkem“ na ohýnku. 

stezka pro rodiče i děti

Den vody u vody 

KDY: sobota 20. března 2010 od 11:00 hod.

KDE: sraz v biokoridoru Hloučela u občer-

stvení „U Abrahámka" 

Pro děti i rodiče bude připravena zábavná

stezka. Cestou na vás čekají otázky, úkoly, a

možná potkáte i vodníka. Příjemná procház-

ka jarní přírodou plná aktivit startuje od 11 do

14:30 u Abrahámka.

tvořivá dílna

Keramika: Velikonoční 

dekorace - glazování

KDY: pondělí 22. března 2010 od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov    

Glazování velikonočních dekorací.

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení

s sebou..

tvořivá dílna

Velikonoční výzdoba z přírodnin

KDY: pátek 26. března 2010 od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba velikonočních dekorací z přírodních

materiálů.

Poplatek 50 Kč za osobu jako příspěvek na

materiál.

exkurze

Za sněženkami k řece Moravě

KDY: sobota 27. března 2010 

KDE: CHKO Litovelské Pomoraví  

Odjezd:  osobním vlakem v 7:26 z Prostějo-

va do Horky nad Moravou (s přestupem v

Senici na Hané) Návrat: vlakem v 18:30 do

Prostějova V případě špatného počasí je

možno zkrátit trasu na 8 km a odpojit se v

polovině cesty na vlak do Střeně (jede

každou hodinu)

akce pro školy

Velikonoce = oslavy jara

KDY: středa 31. března 2010 od 9:00 do

13:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Povídání o velikonočních zvycích, ochutnáv-

ka tradičních velikonočních a jarních pokr-

mů, tvoření ozdob s využitím přírodních

materiálů. Program je určen školám - nutno

se předem objednat na adrese iris@iris.cz

nebo telefonicky 582 338 278, 603 298 039.

Aktivity budou vždy pro jednu třídu a

začínají v každou celou hodinu. Cena 20 Kč

za žáka. 

Akce finančně podpořilo Město Prostějov 
a MŽP v rámci společného programu

SSEV Pavučina a ČSOP 
Národní síť středisek ekologické výchovy

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA BŘEZEN 2010:

HUDEBNÍ OBOR:

Jarní besídky -  sál ZUŠ v 17.00 hod. 

16.3., 23.3.,24.3.,25.3. 2010

18.3. – sál ZUŠ – 17.00 hod

Koncert žáků ke 120. výročí založení školy. 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

17.3.2010 v 17.30 hod.– sál ZUŠ

Kabaret JS 

Montáž písní a textů J. Suchého 

Hrají : DS KIDS OF TURČÍ

Režie : Jana Turčanová 

18.3. – 19.3. 2010 Mladá scéna 

Krajské kolo soutěže studentských divadel. 

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka   - výstava fotografií    „ Akordy světla 3 „

Zdeněk Pella, ing. Michal Kriška.

Vernisáž 12.3. 2010 v 16.00 hod

FOTOSOUTĚŽ - Vyhlášení soutěže

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

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

1) Reportáž z kulturní, sportovní, společenské akce 

2) Proměny. 

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

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

adresa : ZUŠ V. Ambrose Prostějov, Vápenice 3. 

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

Kreativní podvečery 
s Cipískem 

Přestože řada maminek přichází do mate-

řského centra s tvrzením, že nemají

výtvarné nadání, mnohdy objevují, že

tomu tak není. V MC mají možnost se

zapojit nejen do výtvarné činnosti s dětmi,

ale také do kreativních akcí pro dospělé,

které MC pořádá jednou měsíčně. Samo-

zřejmě že při kreativních podvečerech

nejde jen o výtvarný výrobek, ale také o

relaxaci při tvořivé činnosti. Ale jsou i

maminky, které své nově objevené nadání

prohlubují ve výtvarných kursech a uva-

žují o tom, že spojí koníčka  s novou pro-

fesí.

Pravidelně se při Cipískových akcích  vrací

malování na hedvábí či decoupage (ubrous-

ková technika).Velký zájem bývá o ketlování

šperků, malování svícnů, plstění vlny,  plete-

ní z papíru či malování na textil. Cipísek

samozřejmě připravuje i novinky. V lednu to

byl například carving-řezání do ovoce a zele-

niny, kdy  vznikaly labutě, žáby i zdravé zele-

ninové kytice. V březnu můžete s Cipískem

tvořit velikonočně laděné misky z papírové

hmoty.Kreativní večery jsou přístupné veřej-

nosti. Vstupné je vždy 30,- Kč a cena použi-

tého materiálu.

-ms-
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čtvrtek 4. 3.
18.00 hodin – filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA – celovečerní promítání filmů 
o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Vstupné: 70 Kč

pátek 12. 3.
20.00 – Taneční večer pro seniory – k tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi. 

Vstupné: 60,- Kč

úterý 16. 3.
9.00 a 10.15 – O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE - ( Malé divadélko, Praha ) – kdo by neznal kla-
sickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka.
Není právě lakomost a chamtivost hlavním tématem příběhu, ale i dnešního světa? Dá se vůbec z
tohoto příběhu udělat legrace? Dá se poučit? Na to ať zkusí odpovědět tato pohádka.                             

Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina
středa 17. 3.
9.00 a 10.15 – O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE - ( Malé divadélko, Praha )

Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. Skupina
středa 17. 3.

19.30 hodin – NEZMAŘI – hudební večer folkové legendy. Vstupné: 150 Kč

čtvrtek 18. 3. a pátek 19. 3.
9.00 hodin – MLADÁ SCÉNA 2010 – KRAJSKÉ KOLO přehlídky studentských 

divadelních souborů (postupové kolo Mladé scény 2010 v Ústí n/O)
Bližší informace na www.mestopv.cz

středa 24. 3.
9.00 hodin - WP 2010 -  KRAJSKÉ KOLO přehlídky uměleckého přednesu recitátorů 

sólistů (postupové kolo WP 2010)
Bližší informace na www.mestopv.cz

čtvrtek 25. 3.
9.00 hodin - WP 2010 -  KRAJSKÉ KOLO přehlídky divadel poezie

(postupové kolo na WP 2010)
Bližší informace na www.mestopv.cz

pátek 26. 3.
20.00 – Taneční večer pro seniory – k tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi. 

Vstupné: 60,- Kč

pátek 26. 3., úterý 30. – středa 31. 3.
od 8:00 hod. - Projekce filmů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů

o lidských právech JEDEN SVĚT 2010. Zadáno pro školy.

pondělí 29. 3. – středa 31. 3.
18:00 hod. - Projekce filmů  Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských 

právech JEDEN SVĚT 2010. Pro veřejnost. Vstupné 50,- Kč
Festival pořádáme ve spolupráci s Člověk v tísni o.p.s. se sídlem v Praze 
a pobočkou Člověk v tísni o.p.s. v Olomouci.

pondělí 29. 3.
9.00 hodin – „O HANÁCKYHO KOHÓTA“ – krajské kolo soutěže dětí ZŠ ve zpěvu lidových písní 

(postup do celostátního finále ve Velkých Losinách) 

PRO VŠECHNY NOVĚ PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY KURZU „ S NÁMI SE NEZTRATÍTE „
- Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZAČÍNÁME O TÝDEN POZDĚJI – TEDY 17. BŘEZNA 

VE 13.00 NA ŠVEHLOVĚ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE !!!

program na březen 2010

Loutkové divadlo v sokolovně, Skálovo náměstí, Prostějov
Program představení– březen 2010:

Čertovská podkova Hrajeme 28.2.2010
Honza hledá Kašpárka Hrajeme 7.3.2010; 14.3.2010; 21.3.2010

Perníková chaloupka  Hrajeme 28.3.2010
Představení jsou v neděli, se začátkem ve 14:30 hod. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Česká křesťanská akademie, pobočka  v Prostějově
spolu s Církví československou husitskou pořádá 

besedu s novinářem a spisovatelem

panem  Ludvíkem VACULÍKEM 
„DŘEVĚNÁ MYSL“

(titul jeho knihy, ze které bude číst ukázku) 

Kdy:  ve středu 24. března 2010, v 17.00 hodin

Kde:  v kostele Husův sbor 
Církve československé husitské, Demelova 1, v Prostějově (za Priorem) 

Přímo na místě bude možné si zakoupit některou z jeho knih a nechat si ji auto-
rem podepsat. Srdečně zvou pořadatelé    

Miloš Košíček, předseda ČKA a farář CČSH  v Prostějově

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Vás srdečně zve na 

1. reprezentační univerzitní ples v Prostějově
dne 27. února 2010 ve 20.00 - Společenský dům Prostějov.

K tanci a poslechu hraje Q-styl, pestrý program a bohatá tombola.

Do DUHY přijedou NEZMAŘI

Festival Jeden svět opět v Prostějově

Nezmaři patří ke skupinám, které si za léta

svého koncertování vytvořily stálé publi-

kum ve všech větších městech republiky-

tedy i v Prostějově. Repertoár tvoří většinou

vlastní písně, ale občas sáhnou i po světové

folkové klasice. Charakteristický sound

skupiny je založen na vynikajících vícehla-

sých vokálech doprovázených akustickými

nástroji.  Rádi si zahrají na jednom pódiu

také s legendou moderní trampské písně

Miki Ryvolou.

Za léta koncertování posbírali všechna

ocenění, která se v tomto žánru udělují. Jsou

držiteli několika Port, dvou Zlatých klíčů za

nejlepší skupinu roku časopisu Folk a

Country a na svém kontě mají 12 samostat-

ných CD.

Fandové se mohou těšit na úplné novinky z

posledního CD, ale myslím, že si rádi za-

zpívají i písničky z různých období kapely -

od historie až po současnost. Ostatně, dobrá

muzika je tu od toho, aby se poslouchala, ne

aby se o ní psalo. Přijďte se tedy o kvalitách

této skupiny přesvědčit do klubu DUHA ve

středu 17. března 2010, kde budou Nezma-

ři koncertovat od 19,30 hodin. 

Prodej a předprodej vstupenek je v kině

Metro. -pl-  Foto:  www.nezmari.cz  

Od pondělí do středy 29. – 31. 3. 2010 se

do Prostějova vrací Mezinárodní festival

dokumentárních filmů o lidských

právech Jeden svět, který pořádá organi-

zace Člověk v tísni. 

V loňském roce vznikl nápad rozšířit festival

Jeden svět z Olomouce i do dalších měst

regionu. „Vzhledem k pozitivním ohlasům z

loňska jsme se rozhodli i nadále pokračovat

s projekcemi v Prostějově. Jsme velice rádi,

že i město Prostějov tento projekt ve svém

městě vítá a těšíme se ze zájmu škol z Pro-

stějova a jeho okolí,“ poznamenal člen orga-

nizačního týmu Jednoho světa v Olomouci

Jan Kovařík.

Prostějovští diváci se letos mohou těšit na tři

filmové večery, dopoledne a odpoledne

budou věnována speciálním projekcím pro

školy.

Témata již 12. ročníku Jednoho světa reagu-

jí především na současné světové dění. Fes-

tival tak má letos např. Zaostřeno na Írán. Z

této kategorie bude první, pondělní snímek:

Írán - nevyslyšené hlasy. Ty představují

výpovědi několika Íránců, tajně natočené v

průběhu prvního volebního období prezi-

denta Mahmúda Ahmadínežáda. 

Mezi další tematické sekce patří ekologicky

laděné Zelené výzvy , České dokumenty ,
Snášenliví – nesnášenliví , upozorňující na

vzrůstající neonacistické a rasistické násilí v

Evropě a Panorama – kategorie reflektující

celospolečenské problémy současnosti i

zajímavé příběhy jednotlivců, kteří dokázali

čelit nepřízni osudu. Do této sekce je zařazen

film Afghánská superstar, jenž diváci

mohou zhlédnout v úterý. Snímek zazname-

nává celý průběh pěvecké soutěže, jejíž

finálový večer sledoval každý třetí Afgánec.

Vtipné momenty např. z hvězdné pěchoty

střídají mrazivé chvíle odrážející nepřátelství

jednotlivých etnik a nelehké postavení žen v

současné afghánské společnosti. 

Ve středu bude uveden dokument Nenávist

v krvi, který poukazuje na alarmující nárůst

pravicového extremismu v Srbsku.

Nebudou chybět ani projekce pro základní a

střední školy provázené debatami s odbor-

níky na danou problematiku. Organizátoři

letos očekávají zvýšený zájem o školní pro-

jekce. „V rámci nového vzdělávacího pro-

jektu ‘Do lavic!‘, zaměřeného na podporu

vzdělávání a kariérní poradenství, jsme v

úzkém kontaktu se školami na Prostějov-

sku. Rozšíření nabídky o dokumentární

filmy s přednáškou školy vítají,“ vysvětluje

koordinátorka festivalu v Prostějově Jana

Světlíková z místní pobočky Člověka v

tísni. 

Promítat se bude v prostorách Kinoklubu

Duha, vždy od 18.00. Oficiální zahájení fes-

tivalu proběhne v pondělí 29. 3. 2010 záro-

veň s první filmovou projekcí.

Kontaktní osoba: Jana Světlíková, organi-

zátorka Jednoho světa v Prostějově -

jana.svetlikova@clovekvtisni.cz
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NOČNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY 

se za předpokladu bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 11.

3. - večerní přednáška) a po celý ASTRONOMICKÝ TÝDEN vždy v 19. 30 hod. Vstupné

10 Kč. 

POZOROVÁNÍ SLUNCE 

se konají za předpokladu bezmračné oblohy v pracovní pondělí a čtvrtek a navíc po dobu

ASTRONOMICKÉHO TÝDNE vždy od 15 hodin. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě

děti a dvě dospělé osoby 30 Kč.

1. – 7. 3. PRÁZDNINOVÝ ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena: 

- od pondělí do čtvrtka vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy jsou nabízeny pohádky pro

děti,

- každé bezmračné odpoledne ve 14. 00 hodin pozorování Slunce, 

- každý bezmračný večer v 19. 30 hodin pozorování hvězdné oblohy dalekohledy.   

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

1. 3. v 10. 00 hodin RAKETY.

Povídání o prvních pokusech létat do vesmíru.

2. 3. v 10. 00 hodin PRVNÍ „KOSMONAUTÉ“. 

Pořad o počátcích kosmonautiky, o letech prvních tvorů do vesmíru. 

3. 3. v 10. 00 hodin MĚSÍC A APOLLO.   

Povídání o přistání prvních lidí na Měsíci.

4. 3. v 10. 00 hodin RAKETOPLÁNY. 

Povídání o raketoplánech USA a SSSR.

1. – 4. 3. ve 13. 30 a 15. 30 hodin, dále každou březnovou středu v 15. 30 hodin,

POHÁDKA O PYŠNÉ PRINCEZNĚ, ZLÉM DRAKU A SILNÉM HERKULOVI      

Pro pyšnou princeznu si přišel zlý drak. Najde se statečný hrdina, který ji zachrání? Sta-

tečný Herkules draka přemůže, ale princeznině pýše všichni (Herkules, Cefeus, Hadonoš,

Koruna i Kasiopeja) skončí na obloze jako souhvězdí. Některá jsou pozorovatelná celý

rok, jiná v létě. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 30 Kč.

7. 3.  v 14. 00 hodin, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9

„KOSMONAUTIKA“ – ZEMĚ Z VESMÍRU

Soutěži bude předcházet povídání o spojových, meteorologických družicích a družicích

pro dálkový průzkum Země. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a

dvě děti 30 Kč.

11. 3.  v 18 hodin přednáška „3D SLUNEČNÍ SOUSTAVA“     

Pomocí speciálních 3D brýlí budete doslova vtaženi do fantastického trojrozměrného

světa planet, měsíců, komet a dalších těles sluneční soustavy. Otevřou se vám obří kaňo-

ny a krátery, vysoká pohoří a sopky, ale také detailní svět mikroskopických rozměrů. Před-

náší: František Martinek, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK    

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

setkání bude seznámení s jarními souhvězdími. Za bezmračné oblohy doplněno pozoro-

váním Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XXXIX. ROČNÍK KLUBU GEMINI   

Členem klubu GEMINI se může stát kdokoliv ve věku 10 – 20 let, koho láká poznání

základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů z astrono-

mie. Termíny setkání klubu: 4., 18. a 25. 3. v 16.30 hodin a 11. 3. v 18 hodin. Obsahem

setkání budou lekce o planetách typu Země. 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)

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- 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.

www.hvezdarnapv.cz 

Změna programu vyhrazena.

Na stránkách měsíčníku Radničních listů -

PRO se budeme po celý rok 2010 procházet

naší sluneční soustavou. Postupně

navštívíme hvězdu našeho života i smrti

Slunce, planety Merkur, Venuši, Zemi s

Měsícem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Neptun, dále trpasličí planetu Pluto, planet-

ky neboli asteroidy a komety. 

Tentokráte:

VENUŠE (pro staromilce Krasopaní.

Venuše byla římská bohyně smyslnosti,

krásy a lásky. Je ztotožňována s řeckou

bohyní Afroditou. Je-li Venuše pozorova-

telná na večerní obloze mluvíme o Večer-

nici, je-li na ranní obloze, mluvíme o

Jitřence. )

Venuše je Slunci druhá nejbližší planeta.

Sousedí směrem ke Slunci s planetou Mer-

kur a směrem od Slunce s naší zeměkoulí.

Venuše se od Slunce vzdaluje nejvýše na

pouhých 47 stupňů. Dosahuje takové jas-

nosti resp. její hustá atmosféra (snímek

vlevo), že je pro pozemského pozorovatele

po Slunci a Měsíci nejjasnějším tělesem

oblohy vůbec! Jedná se o „línou“ planetu:

okolo své osy se jedenkrát otočí za 243 dnů,

jeden oběh okolo Slunce však vykoná už za

225 dnů. Řečeno pozemskou mluvou – den

na Venuši tedy trvá déle než rok. Nedosti na

tom. Rotace samotné planety je tzv. retrog-

rádní (na rozdíl např. od Země rotuje nao-

pak), tj. Slunce tam vychází na západě a

posouvá se k východu, kde zapadá.

Atmosféra této planety je téměř stokrát hus-

tší (na povrchu Venuše je tlak stejný jako

jeden kilometr pod mořskou hladinou!) než

pozemská a její chemické složení je pro nás

krajně nepříznivé. Převažuje v ní totiž oxid

uhličitý a dusík. Až do výšky 70 kilometrů

sahající oblaka Venuše obsahují v nezane-

dbatelné míře kapičky koncentrované kyse-

liny sírové, která tam obvykle prší! Na

samotný povrch planety přímé sluneční

paprsky nedopadnou a ve viditelném světle

tedy nemáme šanci studovat povrch této

planety. Díky radarům, jejichž vlny

atmosférou Venuše prostoupí, víme, že pro-

fil povrchu této planety není nijak drama-

tický (snímek vpravo). 60 %  povrchu

Venuše je plochou krajinou s výškovými

rozdíly do jednoho kilometru, 16 % připadá

na rozsáhlé pánve a údolí, zbytek na nej-

různější vyvýšeniny a hory. Nejméně 80 %

povrchu je sopečného původu. Nepřijatelná

je pro nás i povrchová teplota Venuše, která

téměř bez výkyvů dosahuje hodnoty 4640

C! Atmosféra planety Venuše je snadno

pozorovatelná pouhýma očima, podrobnos-

ti o povrchu Venuše však nezískáte sebele-

pším dalekohledem. Co však lze doporučit

je sledování toho, jak Venuše na cestě

kolem Slunce mění svou fázi podobně jako

náš Měsíc a úhlovou velikost. Prvním

člověkem, který uviděl fáze Venuše, byl

Galileo v roce 1610. Ten si uvědomil, že

tvary podobné měsíčním fázím znamenají,

že Venuše obíhá kolem Slunce blíž než

Země. O Venuši a Merkuru pak mluvíme o

tzv. vnitřní planetě. 

Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci únoru tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Program MC Cipísek  

únor na téma rodinné vztahy

Jarní prázdniny- 1.3.-5.3.  

Mc sídliště Svobody je uzavřeno

MC Dvořákova otevřeno dle rozpisu

Jak vychovávat, aby nás děti poslouchaly?

beseda pro rodiče

úterý 9.3. v 18.00 v MC sídliště Svobody, rezervace míst v

MC

Pojďte s námi do knihovny!

návštěva dětského oddělení městské knihovny,přihlášky

v MC

úterý 23.3. v 10 hodin, dětské odd. městské knihovny

na Vápenici

Učíme se mluvit - beseda s logopedem

čtvrtek 11.3. od 10 hodin, MC Dvořákova

Chystáme se do školky

beseda o zápisech dětí do mateřských škol

úterý 16.3. v 10 hodin, MC sídliště Svobody

Rozvoj řeči

beseda pro maminky s miminky do 1 roku 

středa 10.2. od 13.30, MC Dvořákova ( Mimi-klub)

Kreativní večer pro dospělé 

- Misky z papírové hmoty

středa 17.3. od 18 hodin v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Jarní burza oblečení a obuvi v MC Dvořákova 

Pozor změna!

Nové značení prodávaných věcí! Jestliže chcete prodávat 

na burze, osobně si vyzvedněte  předem pořadové číslo

prodávajícího a formulář na pracovištích MC.

Příjem věcí:                            pondělí  29.3.  8.30- 16.30hod.

Prodej:                                   úterý 30.3.       8.30-16.30ho

Výdej neprodaného zboží:     čtvrtek 1.4.     8.30-16.30hod

Dne 28. ledna 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.

Čeněk Mochťák

Klára Přecechtělová

Šimon Jusko

Filip Sonnevend

Natálie Čechová

Natálie Kabilková 

Tereza Jana Janoušková

Lucie Hebertová

Kateřina Hurdová

Jan Hejduk

Natálie Raškovská

Antonín Zapletal

Jakub Drnovský

Jan Drnovský
Jakub Hloušek

Adéla Zatloukalová

Lucie Plenařová

Matyáš Najbr

Karolína Wittová

Klára Vybíhalová

Šimon Selinger

Veronika Kyselá

Lenka Šedková

Micky Zoubek

Richard Volek

Hrou přes bariéry

Přijďte si každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci zahrát s našimi dobrovolníky Benem a Umu-

tem (Evropská dobrovolná služba) nějakou společenskou nebo deskovou hru (Evropa – otázky

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 8.března a 22.března 14:30 – 16:30

v Informačním centru pro mládež Prostějov, Komenského 17. Více informací o soutěži a pra-

vidlech najdete na www.icmprostejov.cz.   

Týden internetu zdarma

Od 22. března do 26. března 2010 bude v ICM Prostějov přístup na internet pro všechny

návštěvníky zdarma. Na jednotlivé dny budou pro návštěvníky také připraveny zajímavá

témata, např. jak napsat životopis a motivační dopis. Návštěvníci získají seznam zajímavých

odkazů, které se k danému tématu vztahují, a bude jim poskytnuto individuální poradenství k

dané problematice. 

Vernisáž v Galerii pro duši

V pondělí 22. března 2010 proběhne v Galerii pro duši slavnostní vernisáž výtvarných prací

žáků církevních škol, zaslaných v rámci soutěže „Andělé“, kterou pořádá Cyrilometodějské

gymnázium a MŠ v Prostějově. Výstavu budou moci zájemci zhlédnout až do konce května

2010 v otevírací době ICM Prostějov, Komenského 17. 

Evropská unie v otázkách

Informační centrum pro mládež Prostějov (MEIS  Prostějov) ve spolupráci s EUROPE

DIRECT Olomouc

vyhlašuje již 3. ročník internetové soutěže „Evropská unie v otázkách“. V každém ze 6 sout-

ěžních kol budou zveřejněny na internetových stránkách www.icmprostejov.cz tři soutěžní

otázky, zaměřené na EU. V každém kole bude vylosován z došlých správných odpovědí jeden

výherce. Po uzavření šestého kola (10. května 2010) pak bude vylosován ze všech správných

odpovědí došlých v průběhu soutěže výherce hlavní ceny, kterou je digitální fotoaparát Olym-

pus. Soutěž bude zahájena v pátek 26. března 2010.

Noc s Andersenem

V pátek 26. března 2010 se v ICM Prostějov uskuteční již čtvrtá Noc s Andersenem. Program

je určen pro děti od 8 do 12 let, bude na ně čekat večer plný her, pohádek, soutěží a zábavy,

spojený s přespáním v budově Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Přihlášky a bližší

informace najdete na našich internetových stránkách www.icmprostejov.cz. Uzávěrka přih-

lášek je 19. března 2010.

Sbírka Sbírej-Toner pokračuje 

První sběrný rok ekologicko-charitativně zaměřeného projektu SBÍREJ-TONER.CZ, který

skončil koncem října 2009, se setkal se zájmem ve všech regionech ČR. Projekt tedy pokra-

čuje i v roce 2010. Také ICM Prostějov se zapojuje do 2. sběrného roku. Až do 30. října 2010

máte možnost zapojit se do tohoto projektu s ICM Prostějov, prostřednictvím sbírání prázd-

ných tiskových kazet, určených k renovaci. Své prázdné tiskové kazety, vhodné pro renovaci,

uložte do jakéhokoliv vhodného obalu a přineste je do sběrného boxu v ICM Prostějov,

Komenského 17. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.

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

V NEMOCNICI PROSTĚJOV SE V LOŇSKÉM ROCE
NEJVÍCE RODILI JAKUBOVÉ, JANOVÉ A ADÉLY

Na porodnicko-gynekologickém oddělení

prostějovské nemocnice, která je členem

skupiny AGEL, v loňském roce dávaly

maminky svým potomkům nejčastěji chla-

pecké jméno Jakub (42krát), Jan (31krát)

a Lukáš (31krát). U holčiček převládala

Adéla (25krát), Natálie (24krát) a Eliška

(23krát). Objevila se však i exotická jména

jako Verona, Kevin, Chiara nebo Lili. 

Celkem zde přišlo na svět dětí 1133 dětí, což

je o pět více než v roce 2008. Mezi novoro-

zenci bylo 568 holčiček a 565 chlapečků.

Součástí prostějovské porodnice jsou tři

samostatné, klimatizované porodní boxy s

úplným sociálním zázemím, k vybavení patří

porodní vana a polohovatelná porodní lůžka.

Pro rodičky v šestinedělí má Nemocnice Pro-

stějov celkem deset pokojů s úplným sociál-

ním zázemím. Již v prosinci 2005 získalo

zdravotnické zařízení za podporu zdravého

vývoje novorozenců a propagaci kojení vý-

znamné ocenění Baby Friendly Hospital -

"přátelsky nakloněná k dětem". 

Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu Agel



23

BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci únoru své jubileum oslavili:

Ing. Josef Indra, Prostějov, Milan Mari-

ňák, Prostějov, Milada Hudečková, Pro-

stějov, Milena Vařejková, Prostějov, Kvě-

toslava Broschová, Prostějov, Marie Bezoušková,

Prostějov, Irma Hynková, Prostějov, Jiří  Slezák, Pro-

stějov, Marta Zacharová, Prostějov, Františka Matu-

rová, Vrahovice, Jaroslav Slavík, Prostějov, Jaroslav

Dopita, Prostějov, Zdeněk Čepý, Prostějov.

Anežka Kaprálová, Domamyslice, Mila-

da Šmáriková, Prostějov, Milada Slaná,

Prostějov, Vlastimil Kadlec, Vrahovice,

Ladislav Křížek, Čechovice, Věra Kunčíková, Pro-

stějov, Alenka Vybíhalová, Prostějov, Marie Laníko-

vá, Prostějov, Július Juhász, Prostějov, Alena

Kaplánková, Prostějov, Milada Barochová, Prostě-

jov, Marie Kučerová, Prostějov.

Libuše Klvaňová, Krasice, Blažejka

Sečkařová, Prostějov, Libuše Hrbáčková,

Prostějov, Jiřina Hanáková, Prostějov,

Vlasta Židlíková, Prostějov, akad.malíř Radomil

Dočkal, Prostějov, Božena Machalová, Prostějov,

František Vysloužil, Žešov, Jaroslav Juřena, Prostě-

jov, Mgr. Jiřina Hiemerová, Prostějov, Zdenka Atana-

sovová, Prostějov, Zdenka Žondrová, Prostějov, Jin-

dřiška Štenclová, Prostějov.

Josef Hradečný, Čechovice, Věra Špun-

dová, Vrahovice, Rostislav Mazánek,

Prostějov, Františka Bílková, Prostějov,

Vojtěch Šálek, Prostějov.

Vlasta Dostálová, Prostějov, František

Novák, Prostějov, Libuše Kalabisová,

Prostějov, Blažena Teringlová, Prostějov.

70

85

90

Ladislav Sonnevend, Prostějov, Bohu-

slav Medek, Prostějov.

91

Josef Chytil, Prostějov.

92

Amálie Fafílková, Prostějov.

93

Marie Čečmanová, Prostějov.

95

Bohumila Zbořilová, Prostějov.

99

Alžběta Němcová, Prostějov.

100
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Prostějovský motocyklový závodník se

13. února letošního roku dožívá požeh-

naných devadesáti let.

Narodil se v Myslejovicích a po vychoze-

ní školy nastoupil do učení na autome-

chanika v prostějovském Aeroservisu u

pana Mlčouška. Zde pracoval až do oku-

pace, kdy byl přeřazen okupanty na leti-

ště a pracoval jako letecký mechanik při

opravách německých letadel. Po svatbě v

roce 1941 se přestěhoval do nedalekých

Otaslavic a po osvobození se na krátkou

dobu vrátil do servisu k panu Mlčouško-

vi. Byl nejen dobrým mechanikem, ale

měl i ctižádostivým a cílevědomým mla-

dým mužem a tak se brzy osamostatnil a

založil si malou opravnu motocyklů i

automobilů všech značek v Prostějově.

Rozhodl se také zkusit své umění v moto-

cyklovém sportu, který byl v té době

velmi oblíben. Začínal na upravené před-

válečné cestovní Jawě, ale brzy pokuko-

val po něčem výkonnějším. Pořídil si

motocykl NSU 350, na kterém získal

první úspěchy v kategorii juniorů. Pozdě-

ji si od závodníka Františka Kalandra

koupil motocykl Walter 250 se starším

motorem, tzv. „litiňákem“. A s tímto

motocyklem dosáhl František Novák

mnoha úspěchů v létech 1951 až 1954.

Nejprve většinou na závodech na Moravě

(kterých se jezdilo v těch letech opravdu

hodně), ale již v roce 1952 se prosazoval

na celostátních podnicích, kdy před ním

se většinou umísťovali pouze tovární

jezdci ze strakonické ČZ a pražské Jawy.

Za svůj největší sportovní zážitek pova-

žuje František Novák svoji trojnásobnou

účast na Velké ceně Československa v

Brně. V roce 1954 dojel v mezinárodní

konkurenci na šestém místě mezi

modernějšími stroji. Mimo své jezdecké

úspěchy, zejména na moravských okru-

zích, dokázal František Novák také

pomáhat mladší generaci prostějovských

závodníků. Zejména Zdeňkovi Soldánovi

připravil motor  ČZ 150, s kterým dosáhl

mnoha úspěchů. Ale nebyl to jen Soldán,

i ostatním pomohl upravovat motory a

dával jim cenné rady. Proto ho oslovova-

li „mistříčku“. V civilním životě to však

František Novák neměl lehké. V pade-

sátých létech byl stejně jako mnoho

dalších živnostníků postižen „nesmiřitel-

ným třídním bojem“ a skončil na dva

roky v Jáchymově. To byl také konec

jeho sportovní kariéry. Po návratu z

Jáchymova pracoval převážně jako řidič

v Dopravních stavbách. Vždy si však

našel cestu mezi prostějovské motoristy a

aktivně pomáhal, kde bylo potřeba. V

pozdější době i jako člen Hanáckého

auto-moto veterán klubu v Prostějově.

K významnému životnímu jubileu mu

všichni známí i další fandové motoris-

tického sportu přejí hodně zdraví a osob-

ní pohody do dalších let.  Podle vzpo-
mínek členů Hanáckého veterán klubu
v Prostějově napsal Jan Lahner.

75

FRANTIŠEK NOVÁK
DEVADESÁTILETÝ 

100 let oslavila v domově důchodců na

Nerudově ulici paní Alžběta Němcová. K

významnému jubileu jí poblahopřáli její

přátelé z domova, zástupci města i kraje.   

JUBILANTKA PANÍ ALŽBĚTA NĚMCOVÁ 
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RECITÁL JAROSLAVA KNEJPA
Ve čtvrtek v podvečer bylo v Městské

knihovně Prostějov opět živo. Pořad

autorské poezie, proložený písničkami a

povídáním prostějovského hudebníka a

zpěváka Jaroslava Knejpa si nenechalo

ujít bezmála čtyřicet návštěvníků. 

A určitě nikdo nelitoval. Velice vtipné

povídání a poezie z vlastní dílny rozesmály

snad každého. A aby nebylo jen u

povídání, taky se zpívalo. Zazněly písni-

čky Jiřího Schelingera, Františka Nedvěda,

Michala Tučného a jiných, Jaroslavu Knej-

povi srdci blízkých autorů. Atmosféra byla

příjemná, uvolněná, zkrátka báječná. Jaro-

slav Knejp si nepotrpí na titul „ umělec“,

kterým jsme ho na plakátech uváděli, ale

ať mi promine, já to tak cítím a myslím, že

nejen já. Budeme se všichni těšit na další

setkání.

Marcela Hrádková

MILIONÁŘ V KNIHOVNĚ UŽ  POTŘETÍ…

HLASUJTE V ANKETĚ MAGNESIA LITERA 2010

ZMĚNA E-MAILU
A WEBOVÉ ADRESY KNIHOVNY

Ve středu 10. února 2010 dopoledne bylo v

Městské knihovně Prostějov opět živo.

Konalo se další kolo vědomostní soutěže

„Milionář“.

Mezi soutěžícími byli dva „ostřílení“, kteří se

utkali již v minulých kolech a přivítali jsme

dva nové soutěžící. Kromě nových sout-

ěžících si svou premiéru v roli moderátora a

asistentky úspěšně zkusili studenti Gymnázia

J. Wolkera Michal Dadák a Zuzana Dědo-

chová. Sedmdesát otázek bylo rozděleno do

tří kol. První  bylo zaměřeno na všeobecné

znalosti, druhé na literaturu a třetí na hudbu.

Na soutěžní klání se přišlo podívat několik

návštěvníků a všichni  zhodnotili, že se příště

(v dubnu) určitě přihlásí. 

Atmosféra byla napjatá,

ale to vše se změnilo po

soutěži, kdy si všichni od-

dechli. U kávy a čaje se

pak v přátelské atmosféře

živě diskutovalo. Starono-

vý vítěz (vítěz 1. kola) Fran-

tišek Rozsíval si i dnes

odnesl knižní výhru. Ne-

nechte si ujít další kolo, kte-

ré se uskuteční v dubnu. 

Přijďte si také vyzkoušet

svoje znalosti!

Marcela Hrádková

V průběhu celého března můžete v Městské

knihovně Prostějov hlasovat o nejlepší českou

knihu vydanou v roce 2009. Také letos se při-

pojujeme ke čtenářské anketě „Knižní klub

cena čtenářů“, kterou každoročně vyhlašuje

Občanské sdružení Litera. Vybírat můžete z

původní české prózy, poezie a knih pro děti.

999 vylosovaných čtenářů získá cenu od

vydavatelství Knižní klub. Hlasujte prostřed-

nictvím anketních lístků, které obdržíte u

výpůjčního pultu v čítárně nebo v půjčovně

pro dospělé nebo na internetové adrese

www.magnesia-litera.cz. Slavnostní pře-

dávání cen Magnesia Litera můžete sledovat v

neděli 18. dubna na ČT2.   Martina Štafová

Městská knihovna Prostějov oznamu-

je, že přechází na novou doménu: kni-

hovnapv.cz. Internetové stránky kni-

hovny nyní naleznete na 

http://www.knihovnapv.cz/. Mění se

také emailová adresa knihovny na sluz-

by@knihovnapv.cz. Další kontakty

najdete na našich webových stránkách

ISLAND NA KOLE 
Ve středu 27. ledna 2010 se v čítárně

Městské knihovny Prostějov uskutečnila

další „cestovatelská beseda.“ Všichni

příznivci cestování a zvláště cykloturisti-

ky se mohli pokochat krásnými záběry

drsné islandské přírody. 

Michal Klaudy a Petr Gajdůšek vyprávěli o

svém čtrnáctidenním cykloputování po ost-

rově ledu a ohně. Na fotografiích i video-

projekci se střídaly obdivuhodné scenérie

vodopádů, hor a útesů, ale také nehostinné

severské pustiny. Ani počasí na Islandu není

právě přívětivé. Ale oba cestovatelé nás

přesvědčili, že i přesto je na nehostinném

ostrově mnoho zajímavého a úchvatného.

Pokud jste besedu v knihovně neviděli, nebo

pokud se chcete k některým fotografiím

vrátit, můžete se podívat 

na www.klaudy.net.              

Martina Štafová

NELÍTOSTNÝ SOUBOJ V KNIHOVNĚ 
Na turnaji v deskových hrách se utkaly

družiny z prostějovských základních škol

Palackého a Kollárova. Soutěžení

proběhlo na dětském oddělení Městské

knihovny Prostějov  21.ledna 2010, a po

hodině plné zábavy odcházelo na šedesát

dětí s drobnou cenou. 

Akce dále pokračovala až do zavíracích

hodin i pro veřejnost. Nutno říct, že účast

starších dětí i mladších dětí s rodiči, předčila

očekávání, a že deskové hry zažily v kni-

hovně svou renesanci. Těšíme se, spolu s

dětmi, na další příležitost zahrát si Člověče,

nezlob se!, šachy, dámu nebo třeba Klobou-

čku, hop!. A nemusíte čekat na další turnaj.

Na dětském oddělení Městské knihovny

Prostějov (Vápenice 9), jsou po Vás hry k

dispozici kdykoli.          Jarmila Šmucrová

Reagujeme na četné dotazy a připomín-

ky k soutěži o nové logo. V prvé řadě

upozorňujeme, že se v žádném případě

nejedná o veřejnou soutěž ani výběrové

řízení ve smyslu obchodního zákoníku.

Naší snahou bylo zjištění případného

zájmu z řad profesionálů či studentů o

vytvoření nového loga (potažmo celého

vizuálního stylu) – průzkum trhu.

Omlouváme se všem, kdo si takto naši

výzvu vyložili.

Současně s tím upozorňujeme, že nemusí

být v daném termínu (do 31. března 2010)

vybrán žádný z návrhů a zaslané návrhy jsou

bez nároku na odměnu. Co se týče odměny

za vítězný návrh, očekáváme nabídky od

autorů, což pochopitelně může být jedním z

kritérií, které musíme vzít v úvahu (jsme

příspěvková, tudíž nevýdělečná organizace).

Komise, která se bude výběrem návrhů

zabývat, bude složena ze zaměstnanců kni-

hovny a případně z námi oslovených odbor-

níků. Rozsah návrhů v tomto průzkumu

musí obsahovat návrh loga (v barvách i čer-

nobílé), použití loga např. vizitky nebo

tašky, či hlavička firemního papíru A4. Roz-

pracování dalších schémat jako jsou orienta-

ční systém, webová prezentace aj. (vzhle-

dem k jejich náročnosti) v této fázi nevyža-

dujeme. Městská knihovna Prostějov
MgA. Aleš Procházka 

ředitel
a.prochazka@knihovna.cz

PROHLÁŠENÍ K SOUTĚŽI O NOVÉ LOGO 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY PROSTĚJOV  



Výuka je zaměřena zejména na praktic-
ké dovednosti a je koncipována tak, aby ab-
solventi našli uplatnění na trhu práce.

Žáci se v průběhu studia  zúčastňují sou-
těží a různých specializovaných kurzů; dále 
pak mají možnost jet na pracovní stáž do 
zahraničí (dříve Německo, Švédsko, nyní 
Itálie).

Absolventi tříletých oborů, kteří získa-
jí výuční list, mohou pokračovat ve studiu 
dvouletým nástavbovým studiem oboru 
Podnikání.

Přestože většina obyvatel regionu se s vý-
sledky práce našich žáků již setkala (rauty, 
vánoční cukroví, drobná kožená galanterie 
nebo kosmetické služby….), dovolte mi, 
abych některé z našich oborů představil tro-
chu více:

Žáci oborů Kuchař - číšník pracují v rám-
ci praktického vyučování v  restauracích 
a  jiných stravovacích zařízeních ve městě 
a  blízkém okolí.Učitelé odborného výcviku 
sledují nejnovější trendy v oboru a zkušenos-
ti p ředávají svým žákům a výsledkem jsou 
například rauty připravované pro významné 
události.

Žáci oboru Cukrář připravují sladké dob-
roty všeho druhu - drobné cukroví,restau-
rační moučníky, dorty jakékoliv velikosti 
a tvaru , velikonoční a vánoční perníky.

Ve školní cukrářské výrobně v  Prioru si 
můžete objednat sladkosti k  různým příle-
žitostem.

V  oblasti obchodu nabízíme dva obory. 
Ve velkých obchodní řetězcích se můžete 
setkat se žáky oboru Prodavač a Obchodník. 
Obchodník je studijní obor zakončený ma-
turitní zkouškou, který je zaměřen na výuku 
podnikatelských a manažerských dovednos-
tí. Studenti tohoto oboru zakládají ve 3. roč-
níku studentskou fi rmu, ve které zkouší pod-
nikání v  praxi.Úspěšnost podnikání 
prezentují na republikových soutěžích. 
Na těchto akcích se umisťují  naše stu-
dentské společnosti v silné konkurenci 
středních dokonce i vysokých škol na 
předních místech (v roce 2009 6. místo 
v České republice,v roce 2004 1. místo 
v České republice)

Jsme jednou z  posledních škol, 
která je nabízí obor Výrobce kožeděl-
ného zboží. Odborný výcvik probíhá 

v prostorách podniku Gala Krasice, kde také 
absolventi nacházejí uplatnění. Žáci navrhují 
a  vyrábějí sportovní batohy, kabelky a  jiné 
doplňky , které lze zakoupit na různých ak-
cích. Žáci zhotoví výrobek dle přání zákazní-
ka , případně opraví přinesené zboží.

Firma Makovec, u které probíhá praktická 
výuka žáků oboru Řezník-uzenář, poskytuje 
těmto žákům velmi dobré fi nanční zabezpe-
čení. Navíc od 1.9.2010 budou žáci v rámci 
podpory některých vybraných řemeslných 
oborů pobírat měsíční stipendium od zřizo-
vatele školy - Olomouckého kraje.

Dalším studijním oborem zakončeným   
maturitní zkouškou je obor Kosmetička 
(nově Kosmetické služby). Žákyně  nabízí 
v kosmetickém salonu v budově školy široké spek-
trum kosmetických služeb ve velmi příznivých 
cenových relacích (péče o pleť, lakování a zdobení 
nehtů, líčení pro slavnostní příležitosti…).

Aktuální nabídku výrobků a služeb včetně 
ceníků najdete na www.souobch.pvskoly.cz.

Dospělé veřejnosti nabízíme certifi kaci 
dalšího vzdělávání v  oborech, ve kterých 
vzděláváme studenty v  primárním stupni 
vzdělávání. Škola je akreditovanou institucí 
pro uznávání výsledků neformálního učení 
v  dílčích i  úplných kvalifi kacích v  oborech 
cukrář, kuchař, číšník a řezník (podle zákona 
č. 179/2006 Sb.).

Škola je  jednou z 25 škol Olomouckého 
kraje, které jsou zapojeny do celorepubliko-
vého projektu, jehož cílem je vytvořit síť cen-

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Škola nabízí uchazečům pestrou nabídku oborů 
z oblasti gastronomie, obchodu a služeb.

platí v měsíci březnu 2010, vystřihněte celý letáček
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Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Zástupce ředitele Reálného gym-
názia v  Prostějově Rostislav Halaš se 
v  závěru roku 2009 zúčastnil týden-
ního EIRO fóra pro učitele ve fyzikál-
ním ústavu CERN v  blízkosti Ženevy. 
35 účastníků z 16 evropských států se se-
znamovalo se současným stavem vědecké-
ho poznání a nejnovějšími teoriemi, které 
se v blízké době budou ověřovat. Současně 
se zamýšleli, jak tyto poznatky předat mla-
dé generaci a široké veřejnosti. 

Co je EIRO?

EIRO je konsorcium sedmi nej-
významnějších evropských výzkum-
ných laboratoří, mezi něž patří ta nej-
větší,  CERN – Evropská laboratoř pro 
částicovou fyziku v  blízkosti Ženevy. 
Cílem tohoto vědeckého sdružení je společný 
postup ve využívání vědeckých zařízení, lid-
ských zdrojů a fi nančních prostředků k po-
sílení interdisciplinárních vědních oborů. 
Společně také postupuje při využívání vědec-
kých poznatků pro jejich praktické využití.
Zvláštní pozornost věnuje předávání těchto 
poznatků současné mladé generaci a rovněž 
tak široké veřejnosti.

Co bylo obsahem EIRO fóra?
Pod jeho názvem „Vývoj vesmíru“ se 

skrývá právě integrace všech dnes klíčových 
vědních oborů, a to částicové fyziky, obecné 
teorie relativity až po molekulární biologii. 
To odpovídá naší současné představě o vý-
voji vesmíru od prvotního impulsu (název 
„velký třesk“ se již v  dnešní době nepova-
žuje za nejvýstižnější), o kterém toho víme 
pramálo, přes formování prvotních částic, 
které dnes velice přesně popisuje nejmo-
dernější fyzikální teorie označovaná jako 
„standardní model“, až po vývoj prvních 
hvězd a vesmíru jako celku na velkých roz-
měrových měřítkách, jejichž chování zatím 
nevyvratitelně popisuje Einsteinova obecná 
teorie relativity. Dnešní výzkum ukazuje, že 
i vznik naší sluneční soustavy není ojedinělý. 
Vždyť astronomové již našli planety u  té-
měř 400 vzdálených hvězd. Takže odpověď 
na otázku, zda jsme sami ve vesmíru, nabí-
rá poslední dobou konkrétnější představy.

Ačkoliv je současná věda schop-
na velice přesně popsat přírodní 
procesy, které ovládají náš ves-
mír, stále ještě existuje mnoho 
nezodpovězených otázek.  Tak 
například nevíme, kam se po-
děla antihmota, která byla při 
zrodu vesmíru zastoupena ve 
stejném množství jako hmota. 
Jedna z  teorií předpokládá, že 
mezi hmotou a  antihmotou 
musí přece jen existovat, sice 
velice nepatrný, ale přece jen 
měřitelný rozdíl. A právě proto 
se v  CERN studují částice an-
tihmoty. Do současné doby se již 
podařilo vyrobit několik desítek 
tisíc atomů antivodíku.  Proto-
že při styku hmoty a  antihmoty dochází 
k anihilaci částic (přeměně hmoty v energii 
podobné obrovsky silnému záblesku záření 
gama), je třeba částice antihmoty uchovávat 
v důmyslně vyrobených pastích, ze kterých 
nemohou uniknout do té doby, než budou 
řádně změřeny.

Past na uvěznění částic antihmoty (anti-
protonů) před tím, než se sloučí s částicemi an-
tielektronů (zvané pozitrony) a vytvoří atomy 
antivodíku. Jedním z  pracovníků laboratoře 
CERN, kteří vyvíjeli tyto pasti na antihmotu, 
je Rolf Randua (vpravo).  

Nezasvěcený člověk nemusí mít z  tako-
výchto pokusů s antihmotou žádné obavy. 
Počet vyrobených atomů je tak nízký, že by 
jej nezjistily ani ty necitlivější váhy. Částice 
antihmoty ostatně vznikají ve vyšších vrst-
vách atmosféry jako produkty srážek částic 
slunečního větru s molekulami atmosféry.

CERN se v  současné době objevuje 
v mnoha sdělovacích prostředcích. Čím si 
zasloužil tuto pozornost?

V  současné době je uváděn do provo-
zu nejmocnější urychlovač částic na světě. 
V  prostoru podobném tunelu metra jsou 
v hloubce 100 m pod zemí a na obvodu 27 
kilometrů ve dvou proti sobě se pohybují-
cích svazcích urychlovány protony na rych-
losti blízké rychlosti světla. Ty se navzájem 
srážejí v předem určených místech a pomocí 
rafi novaných detektorů se studují produkty 

těchto srážek. Cílem je odpovědět na nej-
základnější fi lozofi cké otázky a  posunout 
tak hranice našeho vědění. Jedním z experi-
mentů je detekovat „božskou částici“ zvanou 
Higgsův boson. Pokud se jej podaří najít, bu-
deme lépe rozumět tomu, jakým způsobem 
příroda přiděluje částicím jejich hmotnost. 
To je jen jeden z úkolů nově vybudovaného 
urychlovače označovaného zkratkou LHC. 

Další experimenty by měly napovědět něco 
o tzv. temné hmotě ve vesmíru. Astronomové 
totiž pozorují svými dalekohledy jen asi čtyři 
procenta hmoty vesmíru. O dalších 23 procen-
tech hmoty víme jen nepřímo, z jejich gravitač-
ních účinků, ale nevíme, které částice ji tvoří. 
Nemohou to být částice nám dosud známé. 
A co je pro vědce ještě překvapivější, že neví-
me nic o zbylých 73 procentech vesmíru, kte-
ré označujeme jako temná energie. Ta má na 
svědomí stále se zrychlující rozpínání vesmíru. 
I v tomto směru by nám měl urychlovač LHC  
ukázat další cestu výzkumu. 

Výsledky prací vědeckých institucí, mezi 
něž patří právě CERN, mají dalekosáhlý vliv 
na rozvoj techniky a zvyšování kvality života 
každého člověka. Jako zářný příklad mohu 
uvést aplikaci principů a  konstrukce de-
tektorů částic, které se uplatňují v lékařství, 
například v pozitronové emisní tomografi i 
nebo v  nukleární magnetické rezonan-
ci. Díky nim je možno provést podrobné 
prostorové zobrazení orgánů lidského těla 

a identifi kovat příčiny onemocnění. 
V současné době se pracuje na kon-
strukci malého urychlovače proto-
nů, kterými by přímo v nemocnici 
mohli lékaři provést cílené zničení 
zhoubných nádorů bez nutných 
vedlejších účinků. 

Jakou roli mají učitelé v  tomto 
projektu?

Vědecké experimenty takového roz-
sahu jsou nejen ekonomicky značně 
náročné, ale vyžadují spolupráci řádo-
vě desítek tisíc vědeckých pracovníků 
z různých vědních oborů. A právě jejich 
příprava už od mladších školních let je 

velmi důležitá. Současná mladá generace 
musí získat vzdělání, které je v  souladu 
se současným stavem vědeckého pozná-

ní. Právě generace našich současných studentů 
se bude v  brzké době podílet na rozvoji vědy 
a techniky, na kterém je další vývoj naší civilizace 
životně závislý. Stejně tak musí být široká veřejnost 
obeznámena se smysluplností investovaných 
finančních prostředků. Při předávání těchto in-
formací a výchově mladé generace pro vědeckou 
a výzkumnou činnost je role učitele na všech stup-
ních nezastupitelná. 

Reálné gymnázium v Prostějově je školou, 
která se o výchovu mladé generace v příro-
dovědných oborech cílevědomě snaží již od 
svého znovuobnovení. Tento trend je posílen 
v  novém školním vzdělávacím programu. 
Jeho nedílnou součástí je spolupráce s  vy-
sokými školami. Naše reálné gymnázium je 
fakultní školou Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci. Naši nadaní 
studenti navštěvují laboratoře, účastní se 
vědeckých projektů, navštěvují přednášky. 
Další významnou aktivitou je týdenní stu-
dijní pobyt studentů maturitních ročníků ve 
Fyzikálním ústavu AVČR v Praze a v Astro-
nomickém ústavu AVČR v Ondřejově.

Bohatá je také spolupráce s  lidovou 
hvězdárnou v Prostějově. V současné době 
probíhá na naší škole výstava úchvatných as-
tronomických fotografi í, doplněná přednáš-
kou RNDr. Jiřího Prudkého, ředitele Lidové 
hvězdárny v Prostějově. 

 Rostislav Halaš a Hana Volencová
 RG a ZŠ města Prostějova

Reálné gymnázium v Prostějově mělo svého zástupce v EIRO fóru

V  první polovině ledna se usku-
tečnil v  Brně veletrh cestovní-
ho ruchu Region tour, kterého 
se účastnilo také město Prostě-
jov. 

„Návštěvníkům jsme nabídli 
kromě propagačních materiálů 
města také úspěšné kalendáře 
Historie Prostějova mladýma 
očima“, uvedla vedoucí infor-
mační služby Soňa Provazová (na 
snímku vpravo).

Rostislav Halaš v blízkosti supravodivého elektro-
magnetu, kterým se zakřivuje dráha částic v kruho-
vém tunelu.

Bezplatná právní poradna, 

Lidická ulice č. 35, 

Prostějov: 

  
březen 18. 3. 2010    od 16 do 18.00     
 24. 3. 2010    od 14 do 16.00 
 

Prosíme předem se objednat 
na tel.č.: 582 345 812, 

725 646 080.
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V  posledních letech 
dochází k výraznému ná-
růstu nově zjištěných HIV 
pozitivních osob v  naší 
populaci. K  31.12.2008 bylo v  ČR celkem 
1187 HIV pozitivních osob, ale koncem října 
letošního roku to bylo již 1315 osob. V před-
cházejících letech bylo každoročně zjištěno 
60 – 80 nových HIV pozitivních osob, v roce 
letošním to je za 10 měsíců již 128 nových 
těchto případů! Navíc je známo, že zjištěné 
pozitivity jsou jen špičkou ledovce skutečné-
ho stavu pozitivních v české populaci. Často 
věk diagnózy HIV pozitivity začíná již v pat-
nácti letech a nejčastěji bývá pozitivita zjišťo-
vána ve věkové skupině 25 – 29 let. 

S prevencí v této oblasti je potřeba začínat již 
u 13 – 14tileté mládeže. Proto před časem připra-

vila VZP ČR v olomouckém 
kraji ve spolupráci se Státním 
zdravotním ústavem a  ob-
čanským sdružením Zdravá 

Vysočina interaktivní program „Hrou proti 
AIDS“, který patří k nejefektivnějším na celém 
světě. Do konce loňského roku proběhlo 12 
akcí na základních školách v Přerově, Olomou-
ci, Šumperku a Prostějově. Cílem programu je 
dát mládeži možnost osvojit si základní znalosti 
o přenosu HIV/AIDS nákazy a ostatních po-
hlavně přenosných infekcích, o  ochraně před 
nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlast-
ních postojích a chování v různých rizikových 
situacích. Veškeré náklady na realizaci tohoto 
programu v olomouckém kraji hradí VZP ČR.
 MUDr. Jakubalová, 

 Státní zdravotní ústav Praha

Na svátek Martina k nám sice nepři-
jel bílý kůň, ale sešlo se 63 dětí z naší 
školy na castingu školní soutěže Su-
perstar. Spolu s  rodiči a  přáteli se tak 
v zákulisí soutěžní místnosti tísnilo na 
sto příznivců této soutěže. Děti zpíva-
ly s velkým nasazením, což čtyřčlenná 
porota vysoce ocenila. Celé odpoledne 
nás provázela dobrá nálada, a  jak to 
bývá, nechyběly ani slzy dojetí. O hlad-
ký průběh soutěže se starali žáci z  8. 
a  9. tříd jako moderátoři, hostesky, 
bodyguardové, fotografové a  kamera-
mani. Do fi nále  postoupilo celkem 17 
fi nalistů. Zpívali tentokrát již ozvučeni 
technikou před plným sálem diváků. 

Hudební doprovod zajistili učitelé hu-
dební výchovy. Vystoupení zpěváků 
provázela vkusně připravená prezenta-
ce fotografi í z  castingu, promítaná na 
velkém plátně. 

Ukázalo se, že máme na naší ško-
le velké pěvecké talenty. O  výsledcích 
soutěže rozhodli svými hlasy přítomní 
diváci. Superstar I. stupně se stala žá-
kyně 4. třídy Tereza Pospíšilová. Na II. 
stupni zvítězila děvčata z třídy 7.B Re-
náta Lexmanová a Adriana Zacpalová. 

Děkujeme všem účinkujícím za 
krásný zážitek a těšíme se na další roč-
ník. Jitka Minářová

 RG a ZŠ města Prostějova

Superstar na RG 
a ZŠ města Prostějova

Módní tvorbu, její kreativitu a nepřeber-
né množství inspirace předvedli studenti 
škol s oděvním a uměleckým zaměřením, 
kteří se účastnili v Jihlavě 21. ročníku sou-
těže Mladý módní tvůrce ČR.

Mladé módní návrháře z  Prostějova 
reprezentovali žáci Střední školy oděvní 
Prostějov, s.r.o. a  jak jinak, než s  velikým 
úspěchem.

Této tradiční soutěže se zúčastnilo 17 
škol, a ta naše si přivezla z Jihlavy hned dvě 
významná ocenění. Studentky oboru Mode-
lářství a návrhářství oděvů Barbora Bártová 
a  Ivana Staňková navrhly kolekci s  názvem 
Šach – mat a za svůj nápad si v soutěžní ka-
tegorii Volná mladá tvorba odnesly krásné 
stříbrné 2.místo. Žákyně 3. ročníku oboru 
Aranžér zaujaly nejen publikum, ale přede-

vším odbornou porotu svým zpracováním 
módních klobouků a právem se umístili na  1. 

zlaté příčce.
    Blahopřání a zároveň 

poděkování proto patří 
všem autorů za jejich úspěš-
né návrhy, modelkám naší 
školy, které svým šarmem 
podtrhly krásu předváděné 
kolekce, a  také všem ostat-
ním, bez kterých by tyto 
kolekce nevznikly. 

Jsme velmi rádi, že v Pro-
stějově roste nová generace 
úspěšných módních tvůrců 
právě na naší škole. -fr-

Studenti Střední školy oděvní Prostějov, s.r.o.
na Mladém módním tvůrci ČR v Jihlavě

Před pár týdny se již objevila v tisku 
informace o projektu Krajina domova, 
na kterém se podílejí i studenti Reálné-
ho gymnázia v Prostějově. Krajina do-
mova je celorepublikový přírodovědný 
projekt, jehož hlavním posláním je za-
myslet se nad rolí člověka v krajině.

Na konci října proběhlo pětidenní setkání 
v  Chlumu u  Třeboně a  začátkem prosince 
jsme se už těšili na pobyt, který se měl usku-
tečnit v Praze. Setkání ve dnech 5. - 6.12. bylo 
zakončením našeho několikaměsíčního sna-
žení. Proto se této akce účastnili i lidé z  Mi-
nisterstva životního prostředí ČR. Ubytováni 
jsme byli v centru Prahy, kde nám organizá-
toři celého projektu předali 
atestace s podpisem ministra 
životního prostředí, stvrzující 
splnění projektu. Na této lis-
tině je také uvedeno, že jsme 
prokázali znalosti probírané 
problematiky a  jsme schop-
ni efektivně využívat nabyté 
vědomosti v praxi. Dále mů-
žeme pořádat přednášky pro 
děti a mládež. Jednou z pod-
mínek bylo odevzdání závě-

rečných prací. Ze všech účastníků (více než 
60 studentů) získalo atestace pouze 25 a my 
jsme byli jedni z nich. Pavel Javůrek ze třídy 
2V získal zároveň v celkovém hodnocení 2. 
místo, video Michaely Hrůzové a  Karolíny 
Poulíkové ze třídy 4N se umístilo mezi třemi 
nejlepšími.

S  pomocí projektu jsme se naučili 
mnoho nových věcí a poznali skvělé lidi, 
které hrdě můžeme nazývat přáteli. Díky 
Krajino domova! Pavel Javůrek 2V

Karolína Poulíkvá 4N
Michaela Hrůzová 4N

Reálné gymnázium 
Prostějov

Studenti reálky sklidili úspěch 
v celostátním projektu Krajina domova
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Na podzim roku 2009 byla v  Pros-
tějově otevřena v  nově zrekonstruova-
ném domě (přístup z ulice Komenského 
a Wolkerovy) hudební kavárna a prodej-
na fi rmy Procyon - BOTANICO Café. 
Stylově zařízená nekuřácká kavárna 
skýtá posezení v  příjemném prostředí, 
dostanete zde dobrou kávu, čaj a  malé 
občerstvení. Prostory kavárny jsou sou-
časně reprezentativní prodejnou, ve které 
lze zakoupit kompletní sortiment výrob-
ků fi rmy Procyon. Vedle široké nabídky 
sypaných čajů a zrnkové kávy zde najde-
te pestrou kolekci přírodní kosmetiky, 
která zahrnuje mimo jiné produkty se 
solí z  Mrtvého moře, s  medem, kono-
pím, s kozím mlékem atd. Různobarevná 
glycerínová a  křišťálová mýdla, pastelo-
vě laděné koupelové pudry či přírodní 
koupelová sůl s  bylinkami jsou volně 
loženy na pultech v  prostorách kavárny 
- prodejny a návštěvník tak má možnost 
si vše detailně prohlédnout. Sortiment 
je doplněn prodejem vína z moravského 

Vinařství Krist z Milotic a dekorativním 
a dárkovým zbožím (porcelán, piknikové 
koše aj.).

Každý měsíc ožívají prostory kavárny 
hudebním vystoupením českých a  slo-
venských interpretů. Nejbližší hudební 
akce se uskuteční 16. března 2010 v  19 
hodin, kdy v kavárně vystoupí Karolína 
Kamberská.

Na jaře ožijí prostory kavárny veliko-
nočním jarmarkem. Plánovány jsou také 
workshopy a další akce.

Zapojte se do soutěže o výrobky fi rmy 
Procyon.

Soutěžní otázka: 

Ve kterém roce byla založena fi rma 
Procyon?

a/ 1995
b/ 1998
c/ 2000
Ze správných odpovědí budou vylosováni 

tři výherci, kteří obdrží čaje dle vlastního výběru 

v hodnotě 200,- Kč. Odpovědi zasílejte na adresu:

mirka@manufacture35.cz

Nová hudební kavárna a prodejna BOTANICO Café v ProstějověNová hudební kavárna a prodejna BOTANICO Café v Prostějově

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
provozovatel vodohospodářské infra-
struktury v okresech Olomouc, Pro-
stějov a Zlín Vás srdečně zve na Den 
otevřených dveří na Čistírnu odpad-
ních vod Kralický Háj u příležitosti 
Světového dne vody v pondělí 22. břez-
na – odpoledne mezi 12. a 16. hodinou. 
Zájemcům z řad široké veřejnosti tak 
umožní společnost MORAVSKÁ VO-

DÁRENSKÁ, a.s. (dále jen 
MOVO) prohlídku moder-

ní čistírny odpadních vod s výkladem. 

Na čistírně odpadních vod Kralický 

Háj proběhnou prohlídky v každou celou 

hodinu od 12. do 16. hodin včetně. Ex-

kurze povedou zaměstnanci společnosti 

MOVO s dlouhodobými zkušenostmi 

v oblasti vodního hospodářství a budou 

rovněž připraveni reagovat na případné 

dotazy návštěvníků. 

Návštěvníci i s dětmi a vnoučaty si 

mohou za pomoci laborantek MOVO 

provést na místě rychlý mini rozbor vody 

ze své studny, kterou si přinesou s sebou. 

Voda musí být v čisté plastové láhvi 1,5 

l od neslazené minerálky. Návštěvníci 

si tak zdarma mohou hravou formou na 

místě zjistit orientační hodnoty du-

sičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. Na 

základě orientačního mini rozboru si 

mohou příchozí objednat akreditovaný 

rozbor vody se slevou.

ČOV Kralický Háj byla uvedena do 

provozu v roce 2001 a v uplynulém 

období prošla intenzifi kací. Splňuje tak 

náročné normy kvality vypouštěných od-

padních vod, ke kterým se ČR zavázala 

po vstupu do EU.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

800 100 063
www.smv.cz

Den otevřených dveří na ČOV Kralický Háj

Posláním Nízkoprahových zařízení 
pro děti a mládež (NZDM) je motivo-
vat a  podporovat děti a  mládež k  ak-
tivnímu přístupu k  životu, k  řešení 
osobních problémů zejména v  období 
dospívání, poskytovat sociální služby 
formou individuální práce a nabídkou 
volnočasových aktivit.

NZDM KudyKam v  Olomouci 
a  NZDM Prostějov, které spadají pod 
Sdružení Podané ruce, o. s., vytváří zá-
zemí mladým lidem od 15 do 26 let. 
Od 1.10. 2009 jsou aktivity NZDM hra-
zeny pro tuto cílovou skupinu  v  rámci 
projektu Zajištění dostupnosti vybra-
ných sociálních služeb v  Olomouckém 
kraji (Sociální integrace OK), reg. č. 
CZ.1.04/3.1.00/05.00015. Tento projekt 

je hrazen v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a  zaměstnanost z  Evrop-
ského sociálního fondu a  státního roz-
počtu České republiky.

Nyní máme za sebou první čtvrtle-
tí realizace projektu. Již od počátku se 
nám daří oslovovat mládež v Olomouci 
a v Prostějově, kteří služeb hojně využí-
vají. Dle statistik nejvíce klientů patří do 
věkové kategorie 15 až 18 let. Jedná se 
o etapu života, která je riziková pro vznik 
a rozvoj sociálně-patologického chování 
a  je velmi důležité, že dokážeme právě 

v tomto životním období mládež oslovit 
a  zaujmout natolik, že využívají služby 
a  aktivity, které působí v  tomto směru 
preventivně. Četná návštěvnost je pro 
nás také důležitou zpětnou vazbou, která 
vypovídá o tom, že jsme schopni reago-
vat na současné trendy, společenské po-
stavení a potřeby mladých lidí této doby. 
NZDM jim nabízí seberealizaci, bezpeč-
ný prostor a pro ně tak důležité zázemí, 
které ne vždy nachází v  rodinném pro-
středí. V  dalším realizačním období se 
chceme soustředit na individuální prá-

ci s  klienty se kterými jsme již navázali 
kontakt. 

Od začátku realizace projektu jsme 
v kontaktu v Olomouci s 60 a v Prostě-
jově s 63 mladými lidmi, se kterými jsme 
v rámci sociální práce a poradenství řeši-
li zejména otázky týkající se vztahů, part-
nerství, rodiny, školy, šikany, návykových 
látek a jiných osobních témat. 

PhDr. Iva Součková
Bc. Petra Pšenicová

Sdružení Podané ruce, o.s.                             

Mladí lidé využívají služby Nízkoprahových zařízení 
pro děti a mládež v Olomouci a Prostějově. 
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Od počátku února letošního roku mo-
hou podstoupit v  Nemocnici Prostějov 
zdarma vyšetření prsu i ženy starší 70 let. 
Dosud mohly toto preventivní vyšetření, 
pod odborným názvem mamografi cký 
sreening, podstoupit zdarma jen ženy od 
45 do 69 let. Nyní se tato věková hranice 
posunula a nově tak toto vyšetření hradí 
zdravotní pojišťovny i  ženám starším 70 
let. 

V Nemocnici Prostějov loni odhalili kar-
cinom prsu u 47 žen. „Ve většině případů se 
jednalo o rakovinu v počátečním stadiu. Tedy 

v  období, kdy je nádor prsu většinou dobře 
léčitelný,“ uvádí vedoucí lékařka prostě-
jovského screeningového mamografi cké-
ho centra MUDr. Lucie Krpcová s tím, že 
potvrdí-li se zhoubný nádor prsu, jsou ženy 
převedeny do mammární poradny. „Dnešní 
seniorky bývají v  dobrém zdravotním stavu 
a jsou mnohdy velmi aktivní. Proto by ani ony 
neměly prevenci podceňovat, včasný záchyt 
rakoviny jim totiž může zachránit život,“ do-
dává MUDr. Krpcová.

V  České republice je každoročně dia-
gnostikováno více než pět a  půl tisíce no-

vých případů onemocnění. Na následky 
karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 
dva tisíce českých žen. Například u žen ve 
věkové kategorii od 20 do 54 let zaujímá 
mezi příčinami úmrtí právě karcinom prsu 
první místo. „I když nádorových onemocnění 
prsů přibývá, na toto onemocnění umírá stále 
méně žen. Je to dáno včasným odhalením ne-
moci, které zajišťuje mamografi cké screenin-
gové vyšetření. Právě včasné odhalení zvyšuje 
šance na plné uzdravení,“ vysvětluje MUDr. 
Krpcová. 

Nemocnice Prostějov, která je členem hol-

dingu AGEL, koncem roku 2007 vyhověla 
náročným kritériím ministerstva zdravotnictví 
a získala osvědčení k provádění mamografic-
kého screeningu a byla tak zařazena do sítě ma-
mografických center. „Přestože rakovinou prsu 
ročně onemocní na celém světě víc než milión 
žen, je nemoc díky včasnému odhalení a účinné 
chemoterapii dobře léčitelná. Proto je třeba, aby 
ženy skutečně nepodceňovaly důležitost pra-
videlných mamografických kontrol,“ uzavírá 
MUDr. Lucie Krpcová.

Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu 
Agel,  tomas.zelazko@seznam.cz

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Vyšetření prsu mohou nově v Nemocnici Prostějov Vyšetření prsu mohou nově v Nemocnici Prostějov 
podstoupit zdarma  i ženy starší 70 letpodstoupit zdarma  i ženy starší 70 let

Vážení zákazníci,
V  souvislosti se zaváděním nového 

zákaznického informačního systému 
si vás dovolujeme upozornit na ome-
zení provozu zákaznických center 
společnosti Moravská vodárenská, a. s.  
v první polovině března 2010. V tomto 
termínu budou zákaznická centra pří-
stupna pouze v  závažných případech 
a  po předchozí telefonické domluvě. 
Omezení provozu se bude týkat také 
prohlížení zákaznických dat na www.
smv.cz, která budou po celou tuto dobu 

dostupná pouze s  údaji aktuálními 
k datu 28. 2. 2010.

Při řešení neodkladných problémů 
využijte prosím naši bezplatnou linku 
800 100 063.

Všem našim zákazníkům se omlou-
váme za toto omezení a  děkujeme za 
pochopení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
800 100 063
www.smv.cz

Omezení provozu zákaznických center 
společnosti Moravská vodárenská, a. s.

Děti v  celoroční soutěži získají  praxi  
v  nahrávacím studiu, naučí se  pracovat 
s hlasem , improvizovat na rozličná témata 
formou hry ,  získají sebevědomí  a podmín-
ky pro    rozvíjení  svých dovedností .

  Cílem je zvýšit zájem o kvalitu  mluvené-
ho slova formou čtení a vyprávění

Motto soutěže: nechme vyprávět  děti ale-
spoň  10 minut denně a poslouchejme je

Dítě, které  se přihlásí elektronicky na 
www.princeznaaprincceskepohadky.cz , 
musí mít vybránu svoji oblíbenou pohád-
kovou postavu z  českých pohádek nebo 
českých fi lmů. Protože chceme, aby děti 
více četly, jistě si vyberou více zajímavých 
postav z  knižní tvorby. Věříme, že pohád-
kovými postavami nebudou jen princezny 
a  princové, ale třeba  i  čerti, ježibaby, 
černokněžníci, vodníci, šašci, draci, kuchtí-
ci nebo i  pohádková zvířátka či loutkové 
postavičky.

  
 Od dětí budeme očekávat/ v rámci jed-

notlivých kategorií dle složitosti/, že budou 
umět o  své pohádkové postavě pohovořit 
na dotazy poroty, že budou znát z jaké české 
pohádky postava  je. 

Hodnotit se bude především schopnost 
fantazie a improvizace, což jsou potřebné do-
vednosti   a které  bude porota u postupujících 
dětí v rámci krátkých  výukových programů 
rozvíjet.

Porotu bude zajímat i schopnost přenosu 
fantazie  do hlasové a pohybové formy.např: 
jakým hlasem mluvil vlk s  Karkulkou, jak  
třeba tančí Kočička apod/.

Dítě, které postoupí do dalších kol bude 
plnit vždy složitější a náročnější úkoly za-
dané porotou, ale vždy již jen na  téma, 
týkající se jeho oblíbené postavy. / co  si 
nejraději obléká tvoje pohádková postava, 
kdy jsi s ní naposledy mluvil/a/ … témata 
pro nejvyšší kola, předpokládají  již rozvi-
nutou  fantazii a schopnost rychlé impro-
vizace/.

 Termíny letošních kol: Základní výběro-
vé kolo :14.,21.,28. března , začátek v 9.00

První  postupové kolo: 6.,13.,20. června, 
začátek v 9.00

Semifi nále : 3.,10.,17.  října, začátek v 9.00 

Místo konání: secesní sál  rekonstruova-
ných prostor Hlavního nádraží Praha,

Wilsonova 8, Praha 2
Věkové kategorie: A : věk 6- 8 let
                               B: věk 8 – 10 let
                               C: věk 10 – 12 let

 Finále se bude konat dne 12. prosince 
2010. Místo konání  Finále bude v průběhu 
soutěže upřesněno.

Při slavnostním Finále 3 ročníku bu-
dou uděleny tituly „ Princezna - princ čes-
ké pohádky“., „Princezna- princ  ČRo2“ , 
„Princezna s nejhezčím úsměvem  a Princ 
sympaťák“  . Korunky zajistí výtvarnice 
Jana Piarová a předat je přijedou vítězky  
minulého ročníku. Diplomy  výtvarně 
zpracuje   spisovatelka a ilustrátorka Inka 
Delévová.

Princezna – princ  české pohádky budou 
mít právo se zúčastňovat všech slavnostních 
akcí, pořádaných v rámci reklamy a propa-
gace pro další ročník soutěže.

PRINCEZNA a PRINC
ČESKÉ  POHÁDKY  2010

Oblastní spolek ČČK Prostějov, 
Milíčova 3, 79601 Prostějov, mobil : 
723005411, e-mail : prostejov@cerve-
nykriz.eu, ičo : 00426369, www.cerve-
nykrizprostejov.cz pořádá

konferenci akreditovanou Českou 
asociací sester  pro nelékařské zdravot-
nické pracovníky 

Konference je hodnocena 4 pasivní-
mi kredity. Konference je i  pro veřej-
nost !!!

Péče o své tělo 
– detoxikace organismu

Základy kosmetické péče o  pleť 
u osob se zdravotními problémy

Masáže, automasáže pro detoxikaci 
organismu

Mentální retardace a ergoterapie
Dne : 20.března 2010 ( pondělí ) 

a 22. března ( sobota )
Přednášející :
Ing. Martina Šimáčková, ANION Sa-

nitary Napkin – přednáška Péče o  své 
tělo    - detoxikaci organismu

Blanka Tomcová,  
všeobecná zdravot-
ní sestra, zaměstna-
vatel: Charita Prostějov – přednáška 
– Základy  péče o pleť u osob se zdra-
votními problémy

Veronika Dočkalová, všeobecná 
zdravotní sestra, zaměstnavatel:Mu-
Dr.Soušková,ALERGO-IMUNO-
LOGIE,AMB.Prostějov,  přednáška 
– Masáže, automasáže pro detoxikaci 
organismu

Jarmila Vláčilová, zaměstnavatel : 
Domov na zámku, Nezamyslice,  vše-
obecná zdravotní sestra – přednáška – 
Mentální retardace a ergoterapie

Přihlášky posílejte na e- mail : pro-
stejov@cervenykriz.eu nebo SMS na 
mobil : 723005411( napište celé jméno 
a datum narození )

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

Nekuřácké pracoviště, přezůvky s se-
bou !!  Občerstvení zdarma !!!

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3
Zastoupený : Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou úřadu
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V  pátek 5. února 2010 byli v  hotelu 
Tennis Club slavnostně vyhlášeni vítě-
zové sedmého ročníku 
prestižní ankety Spor-
tovec města. Nejúspěš-
nější sportovci za rok 
2009 převzali plakety, 
kytice  a  další věcné 
ceny, vylosovaná tipují-
cí  kategorie Sportovní 
hvězda prostějovských 
médií, paní Pavlína Fia-
lová, získala poukaz na 
zájezd do slunného Řecka od cestovní 
kanceláře Hellas Tour. 

„Myslím, že se večer podařil, byl no-
blesní, měl úspěch i  díky stmelenému 

kolektivu, který anketu 
připravuje. Měl roz-
hodně nejlepší úroveň 
za poslední roky, k če-
muž přispěla i  účast 
všech oceněných 
sportovců a  trenérů. 
Bylo to jednoznačné 
vyvrcholení čtyřleté-
ho snažení vypilovat 
slavnostní akt k  doko-

nalosti. Ceny předávaly nejen politické 
špičky Prostějova, ale také sportovní 

legendy, který je v  Síni slávy docela 
slušný počet. Cítím opravdu silný pocit 
hrdosti na prostějovský 
sport. S  napětím jsem 
očekával, zda se zú-
častní olympijský vítěz 
Robert Změlík, a on do-
razil i  s  rodiči! To byla 
třešnička na dortu celé-
ho slavnostního večera. 
Druhý silný pocit jsem 
zažíval při vzpomínko-
vém videu na legendu 
českého parašutismu Josefa Pavlatu, 
který před několika týdny zemřel. I on 

se zapsal do prostějovského sportu ne-
smazatelným písmem.

Poděkování za vyda-
řenou oslavu sportovců 
patří celému týmu lidí, 
kteří se o anketu starali 
a  do posledního puntí-
ku pilovali scénář, aby 
všechno klaplo, aby měl 
večer správnou atmo-
sféru a završil tak spor-
tovní rok, což se poda-
řilo,“ shrnul význam 

akce předseda komise pro mládež a tě-
lovýchovu Michal Mϋller. 

Anketa Sportovec města za rok 2009 zná své vítěze

Novinkou letošního bylo losování o speciální cenu, kterou byl poukaz 
na let balonem.  Šťastnému vítězi Jakubu Filipovi předali poukaz před-

seda Komise pro mládež a tělovýchovu Michal Műller (upro-
střed) společně se členem komise Jaroslavem Koribským

Ceny v hlavní kategorii předali nejúspěšnějším sportovcům starosta města 
Jan Tesař a atletická legenda Jan Mrázek

VÝSLEDKY ANKETY:
SPORTOVEC ROKU 2009

1. místo Jana Horáková, cyklistika, SKC Prostějov
2. místo Jiří Gečnuk, parašutismus, Dukla Prostějov
3. místo  Vardan Besaljan, box, BC DTJ Prostějov

TÝM  ROKU 2009

1. Volejbalistky, VK Modřanská Prostějov
2. Boxeři , BC DTJ Prostějov
3. Raftařky, TOMI-REMONT Prostějov

TALENT ROKU 2009

1. Ondřej Palatka, plavání, Plavecký oddíl Prostějov
2. Jakub Filip, cyklistika, SKC Prostějov
3. Miroslav Šerban, box, BC DTJ Prostějov

MLÁDEŽNICKÝ TÝM  ROKU 2009

1. Basketbalové minižákyně, TJ OP Prostějov
2. Cyklističtí junioři SKC Prostějov
3.  Tenisoví minižáci TK Agrofert Prostějov

TRENÉR  MLÁDEŽE ROKU 2009

Pavel Buriánek, TJ OP basketbal
Vladimír Vačkář, SKC, cyklistika
Tomáš Gross, 1. SK, kopaná

SPORTOVNÍ UDÁLOST ROKU 2009

Podíl na přípravě projektu „ Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – 
sportovní areál sídliště E. Beneše“

 Okresní fotbalový svaz
Postup do finále Davis Cupu
Tenisová reprezentace
Organizace Mistrovství Evropy a Světového poháru v akrobatickém parašu-

tismu
Aeroklub Falcon Air  

SÍŇ SLÁVY

Robert Změlík, atletika
 Vlastimil Zeman, kopaná
 Milan Čečman, atletika
 

SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ

Jana Horáková, SKC PROSTĚJOV
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 Ve dnech 28. – 30. května 2010 se 
v  Prostějově uskuteční I. mezinárodní 
sportovní hry mládeže. Akci pořádá 
město Prostějov ve spolupráci s  Gym-
náziem Jiřího Wolkera a  Základní 
a  mateřskou školou, Palackého třída 
14. Dalšími partnery jsou Léon Fou-
caut Gymnasium a I. Mittelschule z ně-

meckého města Hoyerswerda, Liceum 
Ogolnoksztalcace z  polské Šródy, Pé-
terfy Sándor Általános Iskola z maďar-
ské Nagykanisze, žáci ze slovenských 
Vysokých Tater a z dánské Skads Skola 
z města Esbjerg.

 „Sportovat se bude v  disciplí-
nách jako je atletika, plavání, chy-

bět nebude fotbal, florbal, volejbal, 
basketbal. Účastníky, kterých mi-
mochodem přijede přes dvě stovky, 
rozdělíme do dvou věkových kate-
gorií – žáci do 14 let a  studenti do 
18 let. Všechny soutěžní sportovní 
disciplíny proběhnou v  sobotu 29. 
května, neděle 30. pak bude spí-
še volnější, aby se mohli účastníci 
z  partnerských škol a  měst setkat 
a  navázat nová přátelství. Bude to 

také jakási první zkouška jejich ja-
zykových schopností. Účastníkům 
navíc nabídneme vyžití v aquaparku 
nebo na in-line oválu v  Kolářových 
sadech,“ popsal místostarosta města 
Prostějova Pavel Drmola. 

Pořádání her finančně podpoří Vise-
grádský fond, maximální výše dotace je 
14 700 EUR. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

Do Síně slávy prostějovského sportu uvedl sportovní legendy místosta-
rosta města Miroslav Pišťák

Nejlepší týmy dekoroval poslanec Radim Fiala společně se stří-
brným olympionikem  Otokarem Hořínkem

Poukaz na zájezd do Řecka od cestovní kanceláře Hellas Tour předal vítěz-
ce čtenářské ankety Pavlíně Fialové radní Pavel Holík

Domácí zápasy BK Prostějov v měsíci březnu: 

3.3. v 17.30   BK Prostějov - BK Synthezia Pardubice 
6.3. v 17.00  BK PROSTĚJOV - Mlékárna Miltra Nový Jičín 
13.3. v 17.00  BK Prostějov - BK Karma Poděbrady
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Pozvánka na hokej  

HK Jestřábi Prostějov

neděle  28.02.10 HK Jestřábi Prostějov HC Břeclav 17:00  
neděle  07.03.10 HK Jestřábi Prostějov HC Uničov 17:00

                        zdroj: www.hkjestrabiprostejov.cz 
Prostějovští kulečníkáři se drží před závěrečným kolem Česko-Ra-

kouské Interligy na skvělém třetím místě. Udržet ho však nebude vůbec 
lehké, protože závěrečné kolo soutěže se hraje v  květnu  na domácích 
stolech největšího soupeře o 3.místo WBA Vídeň. Prostějovské družstvo 
ve složení Dostál, Galíček, Tunkr a Nenál zatím jen 4 x prohrálo, z toho 
dvakrát s už jasným vítězem Interligy BC Praha, jednou s Kimexem Ha-
vířov a jednou s WBA Vídeň. Druhý Vídeňským tým Elite Vídeň porazili 
naši hráči bez problémů 6:0 a mají tak v pomyslném souboji s Vídní skó-
re 1:1 na zápasy.

Průběžná tabulka 

Česko-Rakouské Interligy:

1. 10  SK Billard Centrum Praha  10  0  0 54 : 6  20
2. 10  Billiard club Havířov  7  0  3  47 : 13 14
3. 10  Presskan system Prostějov 6  0  4  38 : 22 12
4. 10  SK policie Sever Ústí nad Labem  4  0  6  23 : 37 8
5. 5 WBA Vídeň 2 0 3 12 : 18  4
6. 10  SK Kulečník Ústí nad Labem   1  0  9  4 : 56 2
7. 5 Elite Vídeň 0 0 5 2 : 28  0

Dobrými výkony v utkáních s Českými soupeři si družstvo Presskan Prostějov už 
před koncem  soutěže zajistilo bronzové medaile v České nejvyšší soutěži, do které 
se nezapočítávají výsledky s rakouskými soupeři. O stříbrnou příčku připravilo pros-
tějovské hráče jen horší skóre v souboji s Kimexem Havířov.

Konečná tabulka 

Extraligy:

1. 8  SK Billard Centrum Praha  8  0  0  42 : 6  16 
2. 8  Billiard club Havířov  5  0  3  35 : 13  10 
3. 8  Presskan system Prostějov  5  0  3  30 : 18  10 
4. 8  SK policie Sever Ústí nad Labem  2  0  6  13 : 35  4 
5. 8  SK Kulečník Ústí nad Labem 0  0  8  0 : 48 0

Obchodními partnery Prostějovských kulečníkářů jsou:

                     

Presskan Prostějov: 
Vídeň - zatím 1:1

Příští Radniční 
listy vyjdou 
31. 3. 2010.

Uzávěrka inzerce
 je 24. 3. 2010.
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Ačkoliv by se mohlo zdát, že cyklis-
tické dění usnulo pod nánosy sněhu, 
dráhová sezona pokračuje v  plném 
proudu. Ve dnech 11.-12. ledna se 
již tradičně cyklisté SCM SKC Pro-
stějov účastnili dráhového podniku 
ve Vídeňské hale Ferryho Dusika 
Hallenstadion. V  letošním roce pod-
nik povýšil na 2. kategorii UCI, což 
zaručovalo hojnou účast předních 
evropských dráhařů nejen v  mužské 
kategorii, ale i v kategoriích mladších 
závodníků (startovalo se ve všech kate-
goriích od žáčků až po muže).

V kategorii žáků, kteří startovali pouze 
v pondělí v omniu sestávajícího z několi-
ka disciplín včetně scratche a bodovacího 
závodu, se ve velmi dobrém světle ukázala 
naděje našeho centra Luděk Helis, který 
v  celkovém omniovém hodnocení obsa-
dil třetí příčku za rakouskými závodníky 
Ritzingerem a Mayerhoferem. V kadetské 

kategorii se opět potvrdil vzrůstající formu 
závodník SKC Tomáš Malec, který v dvou-
denním omniu suverénně zvítězil a ukázal 
tak své vysoké ambice pro letošní sezonu. 
Podle slov trenéra Mgr. Vladimír Vačká-
ře udělal Tomáš výrazný posun dopředu 
především co se techniky jízdy týče a po-
kud bude na sobě i nadále poctivě praco-
vat čeká ho jistě úspěšná budoucnost. Na 
druhém místě skončil další závodník SCM 
Tomáš Heřmanovskýn z TJ Uničov. Z na-
šich kadetů dále startovali Adam Hnízdil, 
Luděk Lichnovský a  Jan Čech, kteří za-
znamenali slušné dílčí úspěchy, když se 
A. Hnízdil umístil na osmém místě v bo-
dovacím závodě a L. Lichnovský taktéž na 
osmém místě ve scratchi. 

Kde však naši borci zůstali za oče-
káváním byla juniorská kategorie. Lídr 
prostějovských juniorů poslední doby 
Jakub Filip nenaplnil své vždy nejvyšší 
ambice a  v  bodovacím závodě skončil 
až na devátém místě. Smůlu měl i  ve 

scratchi, kde byl diskvalifi kován z  dru-
hé pozice. Náladu tak Jakubovi částeč-
ně vylepšilo třetí místo v závodě na km 
s  pevným startem. Nad „neúspěchem“ 
však není čas přemýšlet, již tento víkend 
bude Jakub startovat na velice prestiž-
ním dráhovém podniku v Holandském 
Apeldoornu, kde se představí s  celou 
českou juniorskou reprezentací, a kde si 
zároveň odbude obnovenou premiéru 
coby reprezentační trenér Vladimír Vač-
kář . Další závodníci SKC Robin Wagner 

a Ondřej Tkadlec do boje o medailové 
pozice nezasáhli a za zmínku stojí sed-
mé místo Robina Wagnera v km s pev-
ným startem. Naopak v obou dnech se 
ve výborném světle ukázal bývalý pro-
stějovský junior Michal Mráček, který 
pro sebe získal prvenství v  bodovacím 
závodě i v pevném kilometru. 

V kategorii mužů startovali naši mladí 
muži Tomáš Salaj a Nikolas Maršálek, kteří 
se však v letos nebývale silné konkurenci 
neprosadili. 

SKC Prostějov na International GP Vienna 

OBÈANÉ POZOR !                               HASIÈI VARUJÍ !

 Pozor na špatný stav a nesprávné užívání
komínových tìles.

        Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory 
slouží k odvodu kouøe z tepelných spotøebièù. Komíny a kouøovody se musí 
udržovat v takovém stavebnì technickém stavu, aby byla zajištìna požární 
bezpeènost pøi provozu pøipojených tepelných spotøebièù, zejména musí být 
zajištìna celistvost a neprodyšnost komínového pláštì. Dále je nutné zajiš�ovat 
èištìní a kontrolu komínù zpùsobem a ve lhùtách stanovených zvláštním právním 
pøedpisem, vyhláška 111/1981 Sb. o èištìní komínù.

Proto Vám radíme

Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:

1. Mìjte na pamìti že za nezávadný stav komínù nese odpovìdnost správce nebo 
vlastník (majitel) objektu.

2. Komíny a kouøovody se musí udržovat v takovém stavebnì technickém stavu, 
aby byla zajištìna požární bezpeènost pøi provozu pøipojených tepelných 
spotøebièù.

3. Nesmíte zapomínat na pravidelné èištìní a kontrolu komínù.
4. Dùsledná preventivní opatøení uèinìná z Vaší strany zabezpeèí Váš majetek pøed 

požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dìtí.
5. V pùdních prostorách je zakázáno skladování hoølavých látek, ve vzdálenosti do 

1 metru od vnìjšího povrchu komínového tìlesa.
6. Je zakázáno používání komínù u nichž byly zjištìny závady.
7. Dbejte na øádné zaústìní kouøovodu do komína, dodržujte návody a technické 

podmínky stanovené výrobcem tepelných spotøebièù.
8. V pøípadì vzniku požáru sazí v komínì, urychlenì odstraòte veškerý hoølavý 

materiál z blízkosti komínového tìlesa.
9. Nikdy nehaste pøípadný požár sazí v komínì vodou, mohlo by dojít k jeho 

popraskání.
10.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.

11.Oznamujte bez odkladu Hasièskému záchrannému sboru každý požár na 
známou tísòovou linku  

                                150 

                                                                                         Hasièský záchranný sbor
                                                                                                Olomouckého kraje

V  sobotu 23. ledna se v  odbočce 
SONS v  Prostějově odehrál tradiční 
turnaj v  Showdownu, což je apliko-
vaný stolní tenis pro těžce zrakově 
postižené. Sjelo se sem 9 hráčů z Os-
travy, Hranic na Moravě, Olomouce 
a Brna. Byl to turnaj na vysoké úrov-
ni, protože přijeli hráči, kteří obsadi-
li vynikající  umístění na Mistrovství 
ČR. Přijeli všichni pozvaní, i  když 
venku panoval  obrovský mráz a ně-
kteří museli odjet z  domova velmi 

brzy. Za naši odbočku  hrála mistrně 
republiky Květoslava Trnečková. Ta 
v boji o třetí místo  prohrála a skon-
čila na 4. místě.

Ještě chci uvést, že hráček, které se to-
muto sportu věnují je v republice  velice 
málo a proto se tohoto turnaje zúčastni-
ly jen dvě a proto musely hrát  společnou 
soutěž s muži. Tento trend je i na turna-
jích v celé republice. V klubovně i herně 
panovala výborná atmosféra a  vítězové 
byli známi v 16, 30 hodin.

Hanácké turnaj

Pořadí:

1. David Hájek - SK Olomouc Sigma MŽ
2. Martin Pouch - Ostrava, hráč také Sigmy
3. Antonín Kubáč - Hranice na Moravě, také Sigma
4. Květoslava Trnečková - hráčka z naší odbočky Sigma
5. Mikuláš Ďurko - Baník Ostrava
6. Pavel David Tandem Brno
7. Josef Kaplan - Tandem Brno
8. Jan Příborský - SK Olomouc Sigma MŽ
9. Jana Škařupová - také Sigma

Rozhodčími turnaje byli: Jiří Trnečka, Václav Pouch a Petr Sezima. Co se  týká 
občerstvení, tak se o hráče starala celý den naše předsedkyně Alena Hejčová. Těšíme 
se na příští ročník.    Květa Trnečková, SONS
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Informační středisko, 

nám.  

T. G. Masaryka 12-14

Provozní doba

Po - Čt   8.00 - 17.00

Pá          8.00 - 16.00

Telefon

582 329 722 - 3

(občanský průkaz, pas + potvrzení o občanském průkazu)

navazujeme na Váš stálý zájem o získání dovedností, jak ovládat tech-
niku jménem počítač, a nabízíme Vám počítačové kurzy ve dvou částech. 

První část je vhodná pro úplné začátečníky, kteří ještě nikdy na počí-
tači nepracovali a druhá část, která volně navazuje, je pro ty z Vás, kteří 
již umí používat klávesnici, ovládat myš a  částečně používat program 
pro psaní.

Kurzy jsou organizovány takto:

každý čtvrtek odpoledne – 14:00 – 15:30 
délka trvání – 1. část - 5 týdnů, 2. část – 5 týdnů  (termín 2. části bude upřesněn)
bezbariérové prostory Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17
tištěné materiály jsou součástí kurzu.  Cena jedné části: 400 Kč
Přihlaste se u: Mgr. Taťána Ságlová, CMG Prostějov, tel. 582 302 555

Začínáme 11. března 2010 ve 14 : 00            Vezměte s sebou i své známé

CMG  pořádá kurz pro seniory  „K počítači krok po kroku“  

Chcete inzerovat 
v Radničních listech? 

Volejte 608 022 023!
 Vše ostatní 

zařídíme za Vás!
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