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Prostějovské hanácké 
slavnosti – tradice,

která v našem městě žije
Tradice prostějov-

ských poutí spojených 

s lidovými jarmarky trvá 

v Prostějově již přes tři sta 

let. Mnoho Prostějovanů 

má jistě ještě v  živé pa-

měti každoroční zářijovou pouť na „trhu“ 

na Wolkerově ulici, kde od časného rána 

vyhrávaly dechové hudby a na stáncích 

se prodávala velká lízátka, štěstíčka a děti 

s balónky a obrovskými čepicemi cukrové 

vaty doprovázely rodiče k  prarodičům na 

hodovou husu, zatímco omladina se těšila 

na odpolední hodovou zábavu v sokolovně 

na Skálově náměstí.

Jak čas plynul a měnil se život v našem 

městě urbanisticky a společensky, nabrala 

pouť nový dech, změnila místo konání a 

rozšířila svoji dramaturgii.   

První takzvané Hanácké slavnosti se 

uskutečnily v roce 1983 v Kolářových sadech.

U jejich zrodu stály velké osobnosti 

folklorního dění na Prostějovsku, jakými 

byli pan Jan Kadlec, paní Eva Flašarová, 

Radek Kubáník, skvělá organizátorka paní 

Jana Zikmundová, a také mnoho nadšen-

ců v  krojích a lidových muzikantů, kteří 

ve svém volném čase, v  tělocvičnách a 

vesnických sálech tvořili pro svoji radost a 

potěšení, a tak se stali přirozenými nositeli 

lidových tradic hanáckého regionu, které 

chtěli veřejně prezentovat. Není žádným 

tajemstvím, že první myšlenky o uspořá-

dání Hanáckých slavností byly i vyjádřením 

přirozené nechuti proti Okresní mírové 

slavnosti, každoročně pořádané na oslavu 

úrodné sklizně. 

Od roku 1992 přebírá pořadatelskou šta-

fetu po Regionálním osvětovém středisku 

Duha – Kulturní klub u hradeb a slavnos-

ti se „stěhují“ na náměstí T. G. Masaryka 

a o několik let později i do Smetanových 

sadů. Od roku 2009 pořádá slavnosti město 

Prostějov, Městský úřad, odbor školství a 

kultury, oddělení Duha – Kulturní klub u 

hradeb. Součástí slavností jsou sváteční mše 

v kostele Povýšení Svatého kříže.

Budu-li rekapitulovat, musím s  obdi-

vem říci, že za dobu konání našich slav-

ností, předvedlo v autentické i stylizované 

podobě své taneční a hudební umění ně-

kolik tisícovek dětí a dospělých, měli jsme 

možnost také „okusit, jak chutná“ folklor 

nejen hanáckého, ale také sousedních a 

mnohdy značně vzdálených etnografi c-

kých regionů. Kdo se zastavil a zaposlou-

chal se do milostných, nebo vojenských 

hanáckých lidových písní a prohlédl si 

krásné kroje, zvláště pečlivě 

pro hody nažehlené, mu-

sel poznat, že ti, kteří nám 

předvádějí, co nám tu předci 
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30zanechali, dělají z velké lásky a s obrovským 

nadšením. Prostějovské hanácké slavnosti 

patří k největší městské slavnosti, kterou na-

vštíví každým rokem na 15000 návštěvníků. 

A tradiční hodový jarmark s bohatým ob-

čerstvením, výrobky z dílen mistrů lidového 

uměleckého řemesla, právem patří mezi 

největší a kvalitativně nejlepší lidové jarmar-

ky v rámci členských festivalů Folklorního 

sdružení České republiky.

Myslím, že dokresluje atmosféru slav-

ností tak dokonale, že stmívajícím se 

náměstím se každoročně s posledními 

tóny závěrečného koncertu nese éterem 

energie všech, kteří mají ve svém srdci 

lásku k  tradiční lidové kultuře a místu, 

ve kterém se narodili a žijí.

Vážení spoluobčané, přeji nám všem, aby 

se i ty letošní, v pořadí již XXVIII. Prostějov-

ské hanácké slavnosti, které se uskuteční 11. 

– 12. září, vydařily, a aby vám přinesly radost 

a dobrou náladu. Protože jak se říká: „Či só 

hode?  Naše!“ Jan Tesař, starosta
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Nařízení města Prostějova, kterým 

se mění nařízení města Prostějova č. 

6/2006, kterým se vydává Tržní řád, 

ve znění pozdějších předpisů

Rada města Prostějova po projedná-

ní vydává Nařízení města Prostějova, 

kterým se mění nařízení města Prostě-

jova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽ-

NÍ ŘÁD.

Projektový námět 
revitalizace náměstí

Spojenců
Rada města Prostějova po projednání 

schválila projektový námět Revitalizace 

náměstí Spojenců a přípravu a podání 

žádosti o dotaci z Regionálního operač-

ního programu Střední Morava.

Povolení výjimky z počtu 
dětí ve třídách MŠ a ZŠ

Rada města Prostějova po projed-

nání povolila výjimku z  počtu dětí ve 

třídách mateřských škol a výjimku 

z  počtu žáků ve třídách základních 

škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základ-

ním, středním, vyšším odborném a ji-

ném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 

2010 do 31. 8. 2011 pro

Mateřskou školu Prostějov, Rumunská 

ul. 23, po 26 dětech ve dvou třídách a po 

27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště 

Rumunská ul. 23,

Mateřskou školu Prostějov, Partyzán-

ská ul. 34, po 25 dětech ve dvou třídách a 

po 27 dětech v jedné  třídě MŠ, pracoviště 

Hanačka 3,

Základní školu Prostějov, ul. E. Valen-

ty 52, po 31 žácích v  jedné třídě 4. roč-

níku ZŠ.

Pořádání V. letní olympiády 
dětí a mládeže ČR 2011

Rada města Prostějova po projednání 

vzala na vědomí informaci o pořádání 

V. letní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2011 ve dnech 21. – 26. 6. 2011 

ve městě Olomouc a Prostějov a uložila 

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi 

Městského úřadu Prostějov, zapojit podle 

potřeby zaměstnance Městského úřadu 

Prostějov do organizování V. letní olym-

piády dětí a mládeže ČR 2011.

Změna organizační struktury 
Městské knihovny Prostějov

Rada města Prostějova po projednání 

schválila změnu v organizační struktuře 

Městské knihovny Prostějov, příspěvko-

vá organizace, která spočívá ve zřízení 

úseku dětí, mládeže a vzdělávání na dět-

ském oddělení městské knihovny od 1. 

srpna 2010.

Vyhlášení záměru prodeje 
bytových domů 
(tzv. druhá vlna)

Rada města Prostějova po projedná-

ní vyhlásila záměr prodeje následují-

cích nemovitostí v k.ú. Prostějov:

bytového domu s nebytovými prosto-

ry  č.p. 2765 ( Barákova č. 49 v Prostějo-

vě) umístěného na pozemku p.č. 5045 a 

pozemku p.č. 5045 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 416 m2,  

bytového domu s nebytovými pro-

story č.p. 2353 ( Hvězda č. 2 v Pros-

tějově) umístěného na pozemku p.č. 

4253 a pozemku p.č. 4253 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 260  m2 a 

pozemku p.č. 4254/1 – zahrada o vý-

měře 49 m2

bytového domu s nebytovými prostory 

č.p. 2454 a garáže bez č.p. (Jihoslovanská 

č. 3  v Prostějově) umístěného na pozem-

ku p.č. 4424/1 a pozemku p.č. 4424/1 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 487 

m2 a pozemku p.č. 4425 -    zastavěná plo-

cha a nádvoří o výměře 132 m2

bytového domu s nebytovými prosto-

ry č.p. 55 ( Křížkovského č. 12 v  Pros-

tějově) umístěného na pozemku p.č. 86 

a pozemku p.č. 86 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 220 m2

bytového domu s nebytovými prosto-

ry č.p. 904 ( Mlýnská č. 30  v Prostějově) 

umístěného na pozemku p.č. 1471  a 

pozemku p.č. 1471 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 840 m2,

bytového domu s nebytovými prosto-

ry č.p. 902 ( Mlýnská č. 34  v Prostějově) 

umístěného na pozemku p.č. 1468 a po-

zemku p.č. 1468 – zastavěná plocha a ná-

dvoří o výměře 1 112 m2  a dále pozemku 

p.č. 1469 – zahrada o výměře 1 387 m2, 

bytového domu s nebytovými prostory 

č.p. 3365 ( nám. Spojenců 2,3  v Prostějo-

vě) umístěného na pozemku p.č. 4721/1 a 

pozemku p.č. 4721/1 – zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 369 m2,

bytového domu s nebytovými prostory 

č.p. 1642 (  Svatoplukova č. 3 v Prostějo-

vě) umístěného na pozemku p.č. 2967 a 

pozemku p.č. 2967 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 464 m2,

bytového domu s nebytovými prostory 

č.p. 2516 (  Svatoplukova č. 59 v Prostějo-

vě) umístěného na pozemku p.č. 4526 a 

pozemku p.č. 4526 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 501 m2 a dále pozemku 

p.č. 4527 – zahrada o výměře 649 m2, 

bytového domu s nebytovými prostory 

č.p. 157 (  U spořitelny č. 5  v Prostějo-

vě) umístěného na pozemku p.č. 209  a 

pozemku p.č.  209 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 362 m2

bytového domu s nebytovými prostory 

č.p. 158 (  U spořitelny č. 6 v Prostějově) 

umístěného na pozemku p.č. 210/1  a 

pozemku p.č. 210/1 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 421 m2

bytového domu s nebytovými prostory 

č.p. 1553 ( Wolkerova č. 4 v Prostějově) 

umístěného na pozemku p.č. 2833/1 a 

pozemku p.č. 2833/1 – zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 1 125 m2

za podmínek dle Pravidel prodeje by-

tových domů z vlastnictví města Prostě-

jova schválených Zastupitelstvem města 

Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 

18099 vč. změny ( rozšíření přílohy obsa-

hující seznam domů ) schválené usnese-

ním č. 19281 ze dne 22.12.2009. 
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a sociální oblast
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Výpis z usnesení z 97. schůze Rady města Prostějova, konané 27. 7. 2010 
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu  nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

(občanský průkaz, pas + potvrzení o občanském průkazu)
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Ve středu 28. července byla slavnostně zpro-

vozněna nově vybudovaná kruhová křižovatka 

na Petrském náměstí. Investorem byl Olomo-

ucký kraj ve spolupráci s městem Prostějovem. 

Celkové náklady na vybudování rondelu činily 

přibližně 23 milionů korun.

„Město Prostějov se na této akci podílelo 

zejména výstavbou objektů, které jsou na po-

zemcích města a které tedy přejdou do majet-

ku města, například chodníků. Naše náklady 

v tomto případě dosáhly zhruba čtyř milionů 

korun. 

Dále, v návaznosti na tuto stavbu, byla pře-

budována křižovatka ulic Dolní a Jezdecká tak, 

aby vykazovala parametry odpovídající pláno-

vanému dopravnímu zatížení. Na tuto akci byly 

vynaloženy zhruba 2 miliony korun. 

V neposlední řadě byla vybudována cyklis-

tická stezka, která spojuje síť už vybudovaných 

cyklostezek od okružní křižovatky na Petr-

ském náměstí do ulice Dolní,“ uvedl vedoucí 

Odboru rozvoje a investic Městského úřadu 

Prostějov Antonín Zajíček.

Stavbu dodavatelsky 
zajistila fi rma FIRESTA.

„Této stavební firmě bych ráda poděkovala 

za to, že stavbu dokončila o měsíc dřív. Můj dík 

ale hlavně patří všem občanům města za jejich 

trpělivost, protože stavba křižovatky na  takto 

exponovaném místě jim jistě působila kompli-

kace. O to potěšitelnější je, že jsme během celé 

doby budování nezaznamenali žádné závažné 

stížnosti. 

Zároveň věřím, že nám nová křižovatka 

usnadní průjezd touto oblastí. Všichni si jistě 

pamatují na dlouhé kolony v ulici Dolní a na 

Újezdě v době dopravní špičky. Tyto zácpy by 

měl nový rondel eliminovat,“ dodala místosta-

rostka města Prostějova Alena Rašková.

 Slavnostního zprovoznění rondelu se účast-

nil i náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

Alois Mačák, který stavbu pochválil: „Jsem 

velmi rád, že se nám podařilo realizovat tuto 

významnou investiční akci, která přispěje ke 

zkvalitnění dopravy na vnitřním městském 

okruhu. Moje velké poděkování patří jak firmě 

FIRESTA, s jejímiž zástupci jsem dohodnul, 

aby tato okružní křižovatka byla zprovozněna 

o měsíc dříve, tak i všem řidičům a občanům, 

kteří bydlí v této lokalitě, za jejich trpělivost a 

vstřícnost. Vysoce hodnotím také velmi dob-

rou spolupráci Olomouckého kraje a města 

Prostějova.“ Mgr. Jana Gáborová, 

 tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Novou křižovatku slavnostně uvedli do provozu náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák, mís-

tostarostka města Prostějova Alena Rašková a ředitel dodavatelské firmy Firesta Pavel Borek

Popis stavby

 Jedná se o okružní křižovatku o vněj-

ším průměru 39 m, středový ostrůvek je 

nepravidelného půdorysu. Součástí stře-

dového ostrůvku je dlážděný prstenec 

šířky 2,0 m. Šířka vozovky okružního ži-

vičného jízdního pruhu je 4,5 m. Okruž-

ní křižovatka je navržena se spirálovitým 

uspořádáním jízdních pruhů na okruž-

ním jízdním pásu, který je mezi ul. Újezd 

a Wolkerova dvoupruhový, zbývající část 

okružního pásu je jednopruhová. Součás-

tí zvýšeného středového ostrůvku je dláž-

děný prstenec. Do okružní křižovatky za-

ústěno pět paprsků komunikací, na nichž 

jsou jízdní pruhy vjezdových a výjezdo-

vých větví odděleny zvýšenými směrova-

cími ostrůvky, které u přechodů pro pěší  

slouží i jako ochranné ostrůvky. Vjezdy 

a výjezdy křižujících se komunikací jsou 

převážně jednopruhové, ul. Újezd má 

z  kapacitních důvodů vjezd dvoupruho-

vý a ul. Sádky umožňuje pouze vjezd do 

křižovatky. Šířka vjezdů a výjezdů je min. 

šířky 4,0 m. V rámci stavby budou reali-

zovány nové komunikace pro pěší. Chod-

níky navazující na přechody budou vybu-

dovány v souladu s vyhláškou č.369/2001 

Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orienta-

ce. Přechody pro chodce budou osvětleny. 

Ve směru ul. Sádky – ul. Jihoslovanská 

s propojením na ulici Dolní je navržena 

cyklistická stezka. V úseku podél ul. Dolní 

od přechodu pro chodce po dům č.p.2140 

je navržena smíšená stezka pro chodce a 

cyklisty. 

Součástí stavby je dále výstavba nového 

veřejného osvětlení, dešťová kanalizace 

pro odvodnění vozovek v rozsahu celé 

stavby, terénní úpravy včetně úpravy ze-

leně a přeložky dotčených inženýrských 

sítí E.On – VN, NN, Č. Telecomu - O2, 

plynovodu, vodovodu, atd.

Technické parametry „II/150 a II/367 
Prostějov - okružní křižovatka“ Petrského náměstí Prostějov
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Prvního září nastoupí na osm prostějov-

ských základních škol celkem 450 prvňáč-

ků do osmnácti prvních tříd plus do jedné 

specializované třídy pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Základní školy 

Palackého,  Kollárova a E. Valenty přitom 

loni zažily poměrně významné změny spo-

jené s příchodem žáků z někdejší Základní 

školy v Rejskově ulici. Jak lze s odstupem 

jednoho školního roku tento krok hodno-

tit? Poradila si tato zařízení s přílivem dětí 

ze zrušené školy? 

ZŠ a MŠ Palackého třída 
„Provoz naší základní školy příchod no-

vých žáků nijak negativně neovlivnil. Ka-

pacita na ZŠ Palackého je dostatečná, takže 

jsme bez problémů nové žáky pojali. Navíc 

se ukázalo, že koncepce tak, jak byla nasta-

vena, se ukázala správnou. Tedy ponechat 

funkční jednu základní školu v  centru a 

ostatní po obvodu města a v dalších loka-

litách, například na sídlištích. Také obavy 

se zajištěním stravy se ukázaly jako liché, 

výdej obědů na prvním i druhém stupni 

probíhá u nás bez problémů,“ shrnuje ře-

ditel Základní školy v Palackého třídě Jiří 

Pospíšil s  tím, že nepopiratelnou výhodu 

pro žáky skýtá i odloučení prvního a dru-

hého stupně. 

„V budově na Skálově náměstí zůstává 

nadále první stupeň, mimochodem první-

ho září zde už tradičně přivítáme nové žáčky 

kulturním programem;  budova v ulici Palac-

kého je vyčleněna pro stupeň druhý. Ve všech 

ročnících máme dvě paralelní třídy, v osmém 

ročníku dokonce tři. Tím je zajištěna také 

kvalitní výuka a zastupitelnost vyučujících,“ 

dodává Pospíšil. 

Nový školní rok přinese škole i nové výzvy. 

„Uspěli jsme s  projektem THANK YOU 

POSTMAN. Na něj jsme získali z programu 

COMENIUS 10 tisíc Eur, které budeme čer-

pat do roku 2012. Jde o projekt rozvoje jazy-

kových schopností, konkrétně zaměřený na 

výuku angličtiny, kdy našimi partnery jsou 

školy ze Španělska, Francie, Chorvatska a 

Belgie. Počítá se i se vzájemným setkáváním 

účastníků. Nadcházející rok nás tak opět čeká 

spousta práce,“ uzavřel ředitel ZŠ na Palacké-

ho třídě Jiří Pospíšil.

ZŠ  a MŠ Kollárova
Základní škola v  Kollárově ulici přijala 

v  loňském školním roce děti ze specializo-

vaných tříd ZŠ Rejskova, konkrétně žáky 

z prvního stupně. Podle informací z této ško-

ly nebyly v souvislosti s přechodem dětí do 

nového prostředí zaznamenány žádné pro-

blémy či konfl ikty. Také v letošním školním 

roce zde tak bude vedle běžné třídy otevřena i 

první třída specializovaná.

ZŠ E. Valenty
„Z příchodu nových žáků ze specializo-

vaných tříd druhého stupně ze ZŠ Rejskovy 

jsem měl ze začátku trochu obavy. Musím ale 

říct, že jsem byl mile překvapen, jak rychle 

si u nás děti zvykly. Za celý uplynulý školní 

rok jsme s nimi neřešili žádné výrazné pro-

blémy. Přál bych si, aby takto hladce proběhl i 

nadcházející školní rok,“ vyjádřil se ředitel ZŠ 

E.Valenty Josef Fiala.

Zrušení ZŠ v Rejskově ulici 
provázely emoce

„Nezastírám, 

že zrušení Rejs-

kovy školy nebylo 

bezbolestné. Kaž-

dý takový nepo-

pulární krok po-

chopitelně vyvolá 

řadu emocí. Po-

zitivní na druhou 

stranu je, že za uplynulý školní rok, kdy už 

tato škola neexistovala a žáci i kantoři přešli 

na jiné prostějovské školy, jsme na Komisi 

pro výchovu a vzdělávání neřešili žádné 

problémy související se zrušením ZŠ Rejs-

kova,“ uvedla předsedkyně školské komise 

Ivana Hemerková.

Budova někdejší základní školy 
v Rejskově ulici slouží školským 

účelům i nadále
„Svá důstojná pracoviště zde našel na-

příklad výtvarný odbor Základní umě-

lecké školy Vladimíra Ambrose, který se 

přestěhoval z ulice Újezd. Dále zde vzniklo 

dlouho požadované a v Prostějově chybě-

jící zázemí pro dechový or-

chestr ZUŠ. Muzikanti zde 

mají zkušebnu a sklad pro své 

nástroje. Je třeba říct, že to 

byl vcelku tvrdý oříšek najít 

zkušebnu pro tak velké těleso, 

které čítá více než šest desí-

tek hudebníků. Vchod pro 

Základní uměleckou školu je 

samostatný, a to z  ulice Vá-

penice, takže i toto má svou 

výhodu, protože v  budově 

působí hned několik subjektů 

najednou,“ připomíná mís-

tostarosta města Prostějova 

Pavel Drmola.  -red-

Prostory nyní využívá 
i Střední odborná škola 
podnikání a obchodu

V prostorách bývalé Základní školy na 

Rejskově třídě zahájila výuku od 1. září 2009 

Střední odborná škola podnikání a obchodu. 

Podnikatelská škola získala prostory tzv. staré 

budovy, jejíž historie sahá do roku 1895. V 

nájmu od města užívá budovu na Rejsko-

vě třídě včetně dvorního traktu a školního 

hřiště. Prostory prošly rozsáhlými úpravami 

hrazenými téměř výhradně z vlastních pro-

středků.  Pozornému návštěvníkovi školy 

neunikne, že interiér dýchá minulostí, vždyť 

touto jednou z nejstarších škol v Prostějově 

prošly rukama desítek pedagogů stovky žáků. 

Jedno se však změnilo, místo zvídavých otá-

zek žáčků se zde již rok vzdělávají budoucí 

absolventi střední školy. Škola žákům nabízí 

dvě počítačové učebny vybavené  výkonnou 

výpočetní technikou,  jazykové učebny, tělo-

cvičnu a multimediální učebnu poslucháren-

ského typu, kde probíhá výuka s využitím in-

teraktivní tabule a nejmodernější didaktické 

techniky.  Všechny třídy, kabinety a kanceláře 

jsou připojeny k počítačové síti s připojením 

na internet. Studenti mohou rovněž využívat 

školní bufet a výdejnu stravy. Budova na Rejs-

kově ulici  se studentům a zaměstnancům líbí 

a přestěhování z  Husova náměstí vnímají 

jako další posun k  lepšímu, jak polohou 

v centru města, tak vybavením školy.

Mgr. Václav Křupka

ředitel školy
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V loňském roce zaznamenalo měs-
to Prostějov vlivem krize úbytek 
bezmála 100 milionů korun z tak-
zvaných sdílených daní. Pokud bude 
chtít město vyrovnaný rozpočet, tak 
možná méně peněz zůstane na inves-
tice pro nejbližší roky.

„Nechci, aby to vypadalo, že budouc-

nost předpovídám příliš černě, ale měs-

to se bude hlavně potýkat s problémem 

nedostatku finančních prostředků při 

zajišťování investičních akcí.  Předpo-

kládám, že i nové zastupitelstvo bude 

pokračovat v linii podpory sportu, kul-

tury a sociální oblasti v  našem městě. 

Je ovšem otázkou, kolik na veřejnou 

finanční podporu zůstane peněz. Ur-

čitě už se nedostaneme do situace jako 

před třemi roky, kdy jsme na veřejnou 

finanční podporu rozdělili přes 40 mi-

lionů korun. Letos jsme schválili a rozdě-

lili 20 milionů a je třeba si položit otázku, 

jestli se v dalších letech podaří tuto výši 

udržet. A navíc je tu  další  komplikace 

v tom, jak určí zásady udělování veřejné 

fi nanční podpory Evropská unie. Pokud 

její výklad bude přespříliš rigidní, obá-

vám se vůbec o další osud  rozdělování  

podpory. Doufám ale, že to tak zle nedo-

padne a město bude moci i v budoucnu 

pomáhat sportovním klubům, kulturním  

a sociálním organizacím a dalším subjek-

tům,“ uvedl Miroslav  Pišťák, místosta-

rosta města. -mik- jg-

Veřejné finanční podpory a jejich budoucnostVeřejné finanční podpory a jejich budoucnost

Místostarosta města Prostějova Vlasti-

mil Uchytil před časem inicioval zpraco-

vání materiálu týkajícího se výhledu re-

konstrukce chodníků ve městě. 

„Tento materiál by měl sloužit 

jako podklad pro sestavení roz-

počtů na nadcházející roky pro 

příslušnou kapitolu. Věřím, že i 

příští zastupitelstvo bude s tím-

to návrhem pracovat, protože se 

domnívám, že by občané měli 

znát termín rekonstrukce chod-

níku v jejich ulici nebo v jejich 

lokalitě. Určitý koncepční ma-

teriál je nutný, nelze neustále jen opravovat 

poškozené úseky chodníků, je třeba stano-

vit projekt celkové rekonstrukce i s časo-

vým rámcem,“ uvedl Uchytil (na snímku).

Na základě zjištění skutečného stavu 

chodníků je navrženo na celkovou opravu 

41 ulic, kde výměra chodníků 

je cca 28 250 m
2
. Ve fi nančním 

vyjádření to představuje částku 

cca 56,5 milionů Kč. Je to včet-

ně ulic, kde se v budoucnu plá-

nuje revitalizace sídliště nebo 

jiná investice.

Bez sídliště Šárka, nám.Spo-

jenců a sídl.Svornosti je potřeba 

fi nančních prostředků 46,9 mi-

lionů Kč.

Název část Povrch cena - 
náklady poznámky

Rok 2011     
Vrlova Prostějov Dlažba 900 000  
Barákova Prostějov Dlažba 300 000 u čísla 37-49
Olomoucká Prostějov Dlažba 750 000 Od Vrlovy po most
Neumannovo 
nám. Prostějov Dlažba 200 000  
Zborov Prostějov Dlažba 270 000  

Nám. Spojenců Prostějov Dlažba 4 120 000
u domů, jen pokud 
nebude ORI realizovat 
rekonstrukci náměstí

Milíčova Prostějov Dlažba 1 320 000 obě strany
Svatoplukova Prostějov Dlažba 2 100 000 levá strana směr nádraží 

u domů
Plumlovská Prostějov Dlažba 1 000 000 pravá strana od města
Celkem   9 960 000  
Rok 2012     
Vrahovická Prostějov dlažba/asfalt 1 000 000 od Svatoplukovy po 

Třebízkého
Sídl. Svornosti Prostějov dlažba/asfalt 1 500 000 jen když nebude 

revitalizace 
Zátiší Prostějov Dlažba 200 000  
Hliníky Prostějov Dlažba 440 000 Od Plumlovské po 

městské lázně
Sídliště Svobody Prostějov dlažba/asfalt 3 600 000  
Moravská Prostějov/

Krasice dlažba/asfalt 2 360 000  
Boženy Němcové Prostějov Dlažba 300 000 lichá čísla
Olivetského Prostějov Dlažba 660 000 obě strany
Celkem   11 060 000  
Rok 2013     
Studentská Prostějov dlažba/asfalt 2 100 000 obě strany
Lidická Prostějov dlažba/asfalt 3 360 000 obě strany
Čechovická Čechovice dlažba/asfalt 2 400 000 od družstsva po Žitnou

Domamyslická Domamyslice dlažba/asfalt 900 000  
Švabinského Prostějov Dlažba 540 000  
Hybešova Prostějov Dlažba 500 000 u RD
Karlov Prostějov Dlažba 780 000  
Celkem   10 580 000  
Rok 2014     
Janáčkova Prostějov Dlažba 2 000 000 Svatoplukova - 

Vrahovická
Pražská Prostějov Dlažba 900 000 Svatoplukova - Joštovo 

nám.
Trávnická Prostějov Dlažba 2 760 000  
Hvězda Prostějov dlažba 900 000 sudá čísla
Arbesovo nám. Prostějov dlažba 480 000  
Sokolská Prostějov dlažba 2 100 000  
Havlíčkova Prostějov dlažba 1 900 000  
Celkem   11 040 000  
Rok 2015     
Jaroslava Kučery Prostějov dlažba 600 000  
Jaroslava Kaštila Prostějov dlažba 500 000  
Dr.Uhra Prostějov dlažba 1 530 000  
V Polích Prostějov dlažba 900 000  
Vasila Škracha Prostějov dlažba 1 500 000  
Javoříčská Prostějov dlažba 1 560 000  
Pod Kosířem Prostějov dlažba 900 000  
Raisova Prostějov dlažba 720 000  
Třebízského Prostějov dlažba 540 000  
Vojtěcha Outraty Prostějov dlažba 1 200 000  
Celkem   9 950 000  
Šárka Prostějov  3 900 000 celá - jen když nebude 

revitalizace 
     
Celkové náklady   56 490 000  
Celkové náklady bez Šárky, sídl.Svornosti, 
nám.Spojenců 49 970 000

Celkem ulic   41

Výhled rekonstrukce chodníků na období 2011 – 2015Výhled rekonstrukce chodníků na období 2011 – 2015
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V rámci programu Prevence kriminality 

získala Městská policie Prostějov i v letošním 

roce fi nance na školení strážníků v rámci co-

mmunity policing. 

„Jde o III. etapu proškolování. Obdrželi 

jsme částku 95 tisíc korun na samotné vzdě-

lávací kurzy strážníků a dalších 5 tisíc korun 

na informační letáky pro občany. Ze zkuše-

ností z minulých dvou etap školení je zřejmé, 

že tato aktivita má pro nás velký význam. 

Jedná se  o školení, kterým projde  všech 57 

strážníků v jednodenním semináři. Seminář bude uzavřen zkouškou a vy-

dáním osvědčení. Obsahem budou například projektivní a sebepoznávací 

metody v oblasti profesní komunikace, psychologické aspekty komunikace 

se zaměřením na styl práce community policing (policie ve společnosti, sou-

část společenství, spolupráce s veřejností,atd.), komunikační dovednosti, 

vyjednávání, řešení konfl iktů,“ uvedl ředitel Městské policie Prostějov Jan 

Nagy. -jg- 

Okrsková služba v našem městě funguje 

již pátým rokem. Hlavním cílem je zajiš-

ťovat pro občany službu – ochranu životů, 

zdraví, majetku, v daném okrsku, přiblížit 

policejní služby občanům. Policie nemůže 

existovat jako izolovaná instituce a řešit jen 

protiprávní jednání. Musí řešit příčiny, tyto 

vyhledávat. Okrsková služba byla zavedena 

jako změna policejní práce. V  minulých 

letech policie komunikovala s  občany a 

s veřejností spíše jen při řešení konfl iktních 

situací, komunikovala s veřejností převážně 

na základě oznámené události, nebo pokud 

policie vůči veřejnosti vystupovala na zákla-

dě plnění úkolů ze zákona. Smyslem COM-

MUNITY POLICING je spolupráce stráž-

níků s občany v tzv. pozitivní komunikaci, 

zajišťovat jejich bezpečnost, oboustranně 

poskytovat informace o dění v  okrscích. 

Okrskáři se zajímají o problémy obyvatel, 

nečekají na to, až jim někdo cokoli ozná-

mí. Zúčastňují se jednání osadních výborů, 

kde jsou projednávány konkrétní záležitosti 

občanů. Okrskáři vykonávají službu v ran-

ních a odpoledních směnách, je-li to nutné, 

jsou v ulicích i v noci, či o víkendu. Jedná 

se o jednočlenné hlídky a je velmi důležité, 

aby byli v okrsku viditelní. Proto používa-

jí refl exní prvky uniformy. Naše město je 

rozděleno na 6 okrsků (viz mapa), za každý 

okrsek má osobní odpovědnost konkrétní 

strážník – okrskář. Samozřejmě, že bychom 

byli rádi, pokud by bylo okrskářů více, ale to 

je hlavně o fi nancích. Okrskáři mají vizitky, 

komunikují v okrsku nejen s občany, ale i 

s  institucemi, organizacemi, společně mají 

řešit problematiky. Vztahy mají být založe-

ny na otevřené komunikaci. Tento styl po-

Co je vlastně Okrsková služba a Co je vlastně Okrsk COMMUNITY POLICING?
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akční cenová nabídka na léto 2010
dostupnost na optických přípojkách v rámci celého Prostějova
vyjímečná kvalita HD TV 100+ programů, testovací období zdarma

Digitální kabelová televize,
Internet a Telefon

licejní práce se však netýká jen okrskářů, ale 

všech strážníků, celé naší městské policie. 

Jak okrskáře 
můžete kontaktovat?

Jsou vybaveni mobilními telefo-

ny (čísla uvedena níže), elektronicky 

můžete psát na okrskar@mpprostejov.cz, 

písemně poštou, najdete je i na webových 

stránkách města www.prostejov.eu. Mo-

bilní telefony jsou přístupny nepřetržitě, 

v  době nepřítomnosti okrskáře je telefon 

přesměrován na operační středisko, které 

Vaše oznámení vyřídí. 

Pokud chcete oznámit protiprávní jed-

nání, jehož řešení nesnese odkladu (např. 

momentálně někdo poškozuje lavičku), 

je věc třeba řešit ihned a volat na tel. číslo 

156. Takové případy řeší hlídková služba. 

Stejně tak na toto telefonní číslo můžete 

volat i problémy v dopravě. 

Tento trend považuji za velmi správný, 

jeho základy byly stanoveny již v r. 2001. 

Policie je organizace, která má poskytovat 

služby občanům a proto je změna stylu na-

prosto nezbytná.

Mgr. Jan Nagy, ředitel MP Prostějov

Další informace naleznete na 

www.prostejov.eu/mestskapolicie/okr-

skovasluzba 

Co je vlastně Okrsková služba a ková služba a COMMUNITY POLICINGCOMMUNITY POLICING??

Školení strážníků Community policing
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Město Prostějov poskytlo věcnou 
pomoc obci Pertoltice, která byla 
vyplavena při srpnových povodních. 
Dobrovolní hasiči přivezli přímo na 
místo vysoušeče, které zaplaveným 
zapůjčili, dále věnovali ručníky, re-
pelenty, mýdla, krémy na ochranu 
rukou a balenou pitnou vodu.

„Vesnice má zhruba 370 obyvatel ve 

120ti domech. Z  nich bylo vytopeno 

přibližně 45. Zalila je voda z prasklého 

rybníka v Markvarticích, některé domy 

byly vytopeny až do výšky 1,9 metru. 

Ukázali jsme lidem, jak s  vysoušeči 

pracovat. Starosta obce ocenil rychlost, 

s jakou město Prostějov věcnou pomoc 

poskytlo,“ řekl velitel vrahovických 

dobrovolných hasičů Miroslav Van-

tuch.

Sbírka na Městském 
úřadu Prostějov

Až do 31. srpna 2010 probíhá mezi 
zaměstnanci Městského úřadu Prostějov 
fi nanční sbírka na pomoc zaplavené obci 
Janská v Čechách (na snímku). Urny na 
výběr peněz jsou rozmístěny na všech 
pracovištích úřadu. Do sbírky se může 
zapojit i veřejnost, která může využít 
pro své fi nanční dary kasiček na Infor-
mační službě městského úřadu, nám. 
T.G.Masaryka nebo v  Regionálním in-
formačním centru v zámku na Pernštýn-
ském náměstí.Všem dárcům předem 
děkujeme. -jg-

Pomoc zaplaveným Pertolticím v Čechách
DÁRCOVSKÉ SMS můžete 

zasílat například na:

Společnost Člověk v tísni  - DMS 

SOSPOVODNE na číslo 87777

Přispívat můžete na povodňové kon-

to Člověka v tísni 72027202/0300 nebo 

zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS 

SOSPOVODNE na číslo 87777.

Krizové štáby a zástupci postižených 

obcí mohou kontaktovat Člověka v tís-

ni na čísle 776 460 280.

Humanitární organizace ADRA - 

DMS ADRA na číslo 87777

Číslo účtu je 4028 4028/0300, varia-

bilní symbol 391. Přispět lze také dár-

covskou SMS Nadace ADRA ve tvaru 

DMS ADRA na číslo 87777.

 V provozu je krizová povodňová 

linka na čísle 731 705 002 a na e-mailu 

povodne@adra.cz. Dobrovolníci se 

mohou hlásit na mailu dobrovolnici@

adra.cz.

Diakonie ČCE - DMS POMOCPO-

VODNE na číslo 87777

Pomoci můžete zasláním dárcovské 

SMS ve tvaru DMS POMOCPOVOD-

NE na číslo 87777 nebo příspěvkem na 

sbírkové konto 27196349/0800, varia-

bilní symbol 2010.

 Lidé postižení záplavami se mohou 

obracet na telefonní číslo 724 515 408 

a e-mailovou adresu povodne@diako-

niecce.cz.

Charita ČR - DMS POVODNE2010 

na číslo 87777

Číslo charitního sbírkového konta 

je 5015003434/5500, variabilní symbol 

444, také je možné zaslat dárcovskou 

SMS ve tvaru DMS POVODNE2010 

na číslo 87777.

Do dnešního dne byl živnostenský zákon 

novelizován 116x.  Jedná se o jeden z nejčastěji 

měněných právních předpisů.  K 1. 8. 2010 če-

kají na živnostníky další změny. Je podnikání 

opět o něco snazší? Na to  jsme se zeptali ve-

doucí obecního živnostenského úřadu Měst-

ského úřadu Prostějov Antonie Orálkové

Co nového novela živnostenského zákona 

podnikatelům přináší?

Je zapotřebí uvést, že novela živnostenského 

zákona provedená zákonem č. 155/2010 Sb., je 

součástí tzv. balíku novel, který má snížit ad-

ministrativní zátěž podnikatelů.  

Jaké konkrétní úlevy  či změny živnostní-

ky čekají?

Podnikatelé nebudou muset mít na provo-

zovně k dispozici doklady prokazující způsob 

nabytí prodávaného zboží nebo materiálu 

používaného k poskytování služeb (což bylo 

často problémem, protože tyto doklady byly 

uloženy většinou u účetní mimo provozovnu). 

Neznamená to však, že by živnostenský úřad 

tyto záležitosti nekontroloval. Ale podnikatel 

je bude povinen předložit na žádost úřadu a 

v jím stanovené lhůtě.

Došlo také ke změně v  hodnocení bez-

úhonnosti, kdy nebude mít na toto posouze-

ní vliv odsouzení za nedbalostní trestní činy. 

Jediným kritériem hodnocení bude to, zdali 

byl úmyslný trestný čin, za který byl podni-

katel odsouzen, spáchán v souvislosti s pod-

nikáním nebo s  předmětem podnikání, o 

který žádá nebo který ohlašuje.

Významnou úlevou je také to, že v případě, 

že podnikatel provede nějakou změnu v zá-

kladních registrech, v  obchodním rejstříku, 

v  informačním systému evidence obyvatel 

(nebo v  informačním systému cizinců), ne-

bude muset tyto změny oznamovat a dokládat 

živnostenskému úřadu.  

Tedy, když se jako podnikatel přestěhuji a  

provedu  změnu bydliště  na evidenci obyva-

tel, už nemusím tuto změnu oznamovat na 

živnostenském úřadě?

Skutečně, nová právní úprava 

ruší povinnost podnikatele oznamo-

vat živnostenskému úřadu změnu 

údajů, pokud již byly tyto údaje za-

psány v  informačním systému evi-

dence obyvatel (EO) – pro občany ČR 

- nebo v případě cizinců, pokud byly 

tyto změny zapsány v  cizineckém 

informačním systému (CIS). Pokud živnos-

tenský úřad obdrží informaci z  příslušného 

informačního systému, kde je údaj zapsán, za-

nese změnu do živnostenského rejstříku. Pod-

nikatel tedy od 1.8.2010 nemá za povinnost 

oznamovat tuto změnu ještě živnostenskému 

úřadu. Výpis v tomto případě nebude vydán, 

neboť se nejedná o změnu ohlášenou podni-

katelem.  Pokud ale podnikatel chce mít výpis 

s aktuálními údaji, musí o tento výpis požádat 

(správní poplatek v tomto případě činí 20,- Kč 

za stránku).

A co místo podnikání? To se také změní 

automaticky se změnou bydliště?

Pokud po 1.8.2010 podnikatel prostřed-

nictvím jednotného registračního formuláře 

vyznačí, že adresa místa podnikání je totožná 

s  adresou trvalého bydliště i do budoucna, 

nevztahuje se na něj povinnost změnu adresy 

místa podnikání  oznamovat živnostenskému 

úřadu.  Toto však je možné až po 1.8.2010, takže 

u podnikatelů, kteří mají živnostenské opráv-

nění z dřívějška a změní  adresu svého trvalého 

bydliště,  živnostenský úřad nemůže automatic-

ky provést v živnostenském rejstříku i změnu 

místa podnikání. Tím dojde k tomu, že místo 

podnikání zůstane v  živnostenském rejstříku 

na původní adrese a podnikatel se dostane do 

režimu odlišného bydliště a místa podnikání a  

musí v  takovém případě předložit živnosten-

skému úřadu doklad prokazující právní důvod 

pro užívání prostor, v nichž se místo podniká-

ní nachází. Protože nesplnění této povinnosti 

je důvodem k sankci, doporučuji, aby klienti, 

kteří mají živnostenské oprávnění vydáno před 

1.8.2010,  přece jen při změně bydliště živnos-

tenský úřad navštívili a provedli všechny úkony, 

které jim zákon ukládá. Vyhnou se tak nepří-

jemným situacím a pokutám.

Slyšela jsem, že podnikatelé ne-

budou již muset oznamovat živnos-

tenskému úřadu přerušení provozo-

vání živnosti…

Je pravdou, že to, zdali podnikatel 

oznámí živnostenskému úřadu pře-

rušení provozování živnosti, bude na jeho vůli. 

V době přerušení provozování živnosti není 

podnikatel povinen plnit některé povinnosti 

vyplývající z živnostenského zákona a jiných 

právních předpisů (např. splňovat odbornou 

způsobilost, fi nanční způsobilost, označovat 

sídlo nebo místo podnikání apod.

Jako spotřebitele mne zajímá, kde lze 

uplatnit reklamaci, když podnikatel ukončí 

činnost v provozovně, kde jsem si např. kou-

pila nějaké zboží …

Oznamovací povinnost podnikatele o tom, 

kde (na jaké adrese) lze vypořádat jeho případné 

závazky v případě ukončení činnosti v provozov-

ně, se přesouvá ze zákona o ochraně spotřebitele 

do živnostenského zákona. Zároveň se stanovuje, 

že podnikatel je povinen toto oznámení učinit 

vůči živnostenskému úřadu nejpozději ke dni 

ukončení činnosti v provozovně a stanovuje po-

vinnost ohlásit i každou změnu této adresy, a to 

po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v pro-

vozovně. Tato adresa, kde lze vypořádat závazky 

podnikatele, se nově stává součástí živnostenské-

ho rejstříku (veřejně přístupný na www.rzp.cz ).

Je pravdou, že podnikatelé nyní nově obdrží 

i identifikační číslo provozoven? O co se jedná?

Jedná se o nový údaj (od 1.7.2010) poskyt-

nutý správcem základního registru osob dle 

zákona č. 111/2009 Sb.,   o základních regis-

trech, v platném znění.  IČP je desetimístné 

číslo a váže se k jednotlivému subjektu a pro 

určitou provozovnu, tzn. pokud v jednom ob-

jektu provozuje svoji činnost více podnikatelů, 

bude provozovna označena několika IČP. Jest-

liže provozovnu s přiděleným IČP získá jiná 

osoba, bude provozovně přiděleno nové IČP.

Musí podnikatelé někde toto IČP zveřejnit?

Podnikatel, který zřídil provozovnu před

Novela živnostenského zákona účinná od 1.8.2010

1.7.2010 (tzn. provozovna byla zapsána do živ-

nostenského rejstříku před 1.7.2010), je povi-

nen označit provozovnu tímto IČP a užívat jej, 

a to nejpozději od 1.8.2011.  

U nových provozoven ohlášených po 1.7.2010 

živnostenský úřad přidělí IČP, nebylo-li již přidě-

leno, provede zápis do živnostenského rejstříku a 

o provedeném zápisu a přiděleném IČP bude in-

formovat podnikatele. Tento údaj tak bude pod-

nikatel znát neprodleně po zápisu provozovny do 

živnostenského rejstříku a musí jím bez prodlení 

trvale a viditelně označit svoji provozovnu.

Závěrem…

Novela živnostenského zákona přinesla 

řadu úlev, ale zavedla i nové povinnosti.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se 

živnostenského podnikání, obraťte se na za-

městnance zařazené do odboru obecní živ-

nostenský úřad, Školní 4 (naproti kina Metro) 

– přízemí, kancelář registrace č. 147 nebo tele-

fonicky (tel.č.: 582 329 505-510).

        Děkuji za rozhovor.  -jg-
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V  naší zemi se odedávna produkovaly 

kvalitní a jedinečné potraviny. S  nástu-

pem globalizace byl však trend opačný, 

potraviny se unifi kovaly, a tak může-

me v  jakémkoliv koutě světa konzu-

movat úplně stejné produkty, které 

k  nám navíc často putují přes půl 

světa.

Ministerstvo zemědělství ČR stálo u 

zrodu podpůrné propagační kampaně, 

která má seznámit spotřebitele s regio-

nálními potravinami z jednotlivých krajů 

České republiky. Vytvořilo proto značku Regio-

nální potravina.

Regionální hodnotitelská komise se při svém hodnocení zaměřuje na 

to, zda přihlášené potravinářské nebo zemědělské výrobky jsou vyro-

beny v našem kraji, zda pochází zejména z  tuzemských surovin a zda 

vykazují nezaměnitelné regionální charakteristiky. Splnění všech kvali-

tativních kriterií dále ověřuje a hodnotí Státní zemědělská a potravinář-

ská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR.

Kaleidoskop 
informací SportVolný časInformaceAktuálně Školství 

a sociální oblast

U takto označených potravin si můžete být jisti,
 že zelenina a ovoce jsou čerstvé a plné vitamínů, 

 že nápoje k Vám nemusí cestovat přes půl světa, 

 že maso a uzeniny mají garantovaný svůj původ a kvalitu, 

 že mléčné výrobky možná vyrábí právě Váš soused, 

 že obilí pro chléb, který si kupujete, vyrostlo na polích kolem Vás.

Ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje předá těm nejlepším výrobcům hejtman Olo-

mouckého kraje Ing. Martin Tesařík dne 7. 10. 2010 na výstavě OLIMA na výstavišti FLORA Olomouc. 

Regionální potravina Olomouckého kraje – zaručená kvalita a místo původu

Přijďte ochutnat kvalitní potraviny našich středomoravských zemědělců a potravinářů.

Agrární komora Olomouckého kraje Vás zve na ochutnávku oceněných 

„Regionálních potravin Olomouckého kraje“:

Jesenické dožínky, Bělá pod Pradědem, 4. 9. 2010 

Ekojarmark a řemeslné trhy, Hlavní náměstí ve Šternberku, 11. 9. 2010

Výstaviště Přerov, Mistrovství ve vaření kotlíkových gulášů, 11. 9. 2010

Dožínky Olomouckého kraje v Prostějově, 12. 9. 2010 

REGIONÁLNÍ POTRAVINY OLOMOUCKÉHO KRAJE – POTRAVINY Z NAŠÍ MORAVY 

 Agrární komora Olomouckého kraje

Regionální potravinaRegionální potravina Olomouckého kraje
kovaly 
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Kdy: støeda 22. 09. 2010, 8:30 - 13:30

Místo konání akce:
Koláøovy sady

PROGRAM PRO EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

     - od 10:00 hodin soutìž v bìhu pro handicapovanou mládež 
a pro dìti I. stupnì ZŠ v Koláøových sadech. Soutìž odstartují 
svým bìhem již tradiènì pøedstavitelé mìsta.

     - oficiální vyhlášení vítìzù literární soutìže pro žáky 7. tøíd ZŠ 
na téma “Chováme se podle dopravních pøedpisù”.

Partneøi:
     - ZŠ a MŠ Jana Železného Prostìjov - sportovní aktivity
     - Informaèní støedisko prevence mìstské policie bude 

informovat o bezpeènosti na silnici, používání pøileb pro 
cyklisty, používání bezpeènostních pásù v autech a o použití 
bezpeènostních zámkù na kola.

     - Støední zdravotnická škola - stánek první pomoci
     - Ekocentrum IRIS - aktivity o dopravì pro dìti

      

Opatøení:

- MHD bude ve støedu 22.09.2010 po celý den jezdit 

   ZDARMA!!!
     - Bude uzavøena ul. Havlíèkova od 8:00 do 16:00 hod.

02. 09. 2010 – blok č. 4 – Komenského cyklostezka, Ko-
menského, nám. Sv. Čecha, nám. T. G. Masaryka, Dukelská 
brána, Křížkovského, Křížkovského – parkoviště, Lutinovo-
va, Filipcovo nám., Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, 
Koželuhova, Šerhovní.

04. 09. 2010 – blok č. 43 – parkoviště u sběrného dvora, 
parkoviště U sv. Anny - koupaliště.

07. 09. 2010 – blok č. 2 – Palackého, Palackého – 
cyklostezka, Podjezd, Podjezd – cyklostezka, Vodní, Vodní 
– cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská, 
Žeranovská – vnitroblok, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo 
nám., Žižkovo nám. - parkoviště.

09. 09. 2010 – blok č. 1 – Pernštýnské nám., Kravařova, 
Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Šerhovní, Kramářská, Bla-
hoslavova, Přikrylovo nám., Vápenice, Smetanovy sady.

14. 09. 2010 – blok č. 5 – Zlechovská, Na okraji, Kosířská, 
Na vyhlídce, Hloučelní, J. Lady, K. Svolinského, K. Svolin-
ského – parkoviště, A. Slavíčka, Legionářská, Wichterlova, 
Gen. Sachera, Gen. Dudy, spojovačka Gen. Dudy a Gen. 
Sachera.

15. 09. 2010 – blok č. 40 – Mathonova, Mathonova - 
parkoviště nemocnice.

16. 09. 2010 – blok č. 6 – K. Svolinského (od křižovatky 
Luto po kpt. O. Jaroše), K. Svolinského – parkoviště, V. 
Špály, J. Zrzavého, kpt. O. Jaroše, kpt. O. Jaroše – parkoviště, 
A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, C. Boudy – parkoviště, 
S. Suchardy, K. H. Kepky.

18. 09. 2010 – blok č. 41 – parkoviště Billa Plumlovská, 
parkoviště Penny market.

21. 09. 2010 – blok č. 8 – Fanderlíkova (Kostelecká – 
Nerudova), Fanderlíkova – parkoviště, J. B. Pecky (Dykova 
– pekárny), J. B. Pecky – vnitroblok, Krapkova, Krapkova 
– parkoviště a zálivka, Březinova, Dykova, Filipcovo nám. 
– Dykova – průchod, Bezručovo nám., Floriánské nám., 
Hliníky, Resslova.

23. 09. 2010 – blok č. 11 – Hanačka, Pod Kosířem, Pod 
Kosířem – parkoviště, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova, Spor-
tovní, Sportovní – parkoviště, Olympijská.

30. 09. 2010 – blok č. 12 – Rejskova, Daliborka, Partyzán-
ská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského.
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Finanční odbor Městského úřadu Pro-

stějov prošel v  uplynulých měsících sta-

vebními úpravami. V  jejich rámci byl vy-

budován nový bezbariérový přístup pro 

imobilní občany se svislou plošinou VP 

100, vzniklo nové  sociální zázemí pro pra-

covníky fi nančního odboru s  kuchyňkou 

a  WC. V  návaznosti na celkovou rekon-

strukci radnice byly vybudovány i nové sítě, 

konkrétně kanalizace, voda, silnoproud, 

strukturované kabeláže, EZS a EPS, nechy-

bí nová výmalba, nátěry a koberce.

Projektovou dokumentaci pro stavební 

povolení zpracovala projekční kancelář 

Knesl + Kynčl z Brna, dokumentaci pro 

realizaci stavby pak projekční kancelář 

CAD projekt Prostějov.

Stavební práce prováděly fi rmy Prostas 

s.r.o. Prostějov, EMKO ELEKTROMON-

TÁŽE, s.r.o. Prostějov, Realinvest s.r.o. 

Prostějov, COMPUTER SYSTEM CZ 

s.r.o. Prostějov.

Cena stavebních prací dosáhla částky 

2,5 mil. Kč. Práce započaly v březnu le-

tošního roku, dílo bylo dokončeno v čer-

venci 2010. -red-

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Město připravuje ještě pro letošní rok 

druhou etapu zásadní rekonstrukce prostě-

jovského zámku na Pernštýnském   náměs-

tí. Ta by měla nést celkové náklady zhruba 

50 milionů korun, přičemž z dotačního ti-

tulu získá město zhruba 20 milionů korun. 

„Součástí dalších investic do prostějov-

ského zámku bude rekonstrukce  druhého  

nadzemního podlaží východního křídla, 

rekonstrukce prostor určených pro Zá-

kladní  uměleckou  školu a také částí této 

nemovitosti, kde se vybudují nové kan-

celáře. Sem se totiž v  blízké budoucnosti 

přestěhuje Domovní správa a její uvolně-

né prostory v   Křížkovského  ulici obsadí 

odbor dopravy. Ten se zase musí z důvodu 

ukončení nájemní smlouvy vystěhovat 

z prostor státního archivu ve  Vrahovické 

ulici“, vysvětlil Miroslav Pišťák, místosta-

rosta města. Nově plánovaná další etapa re-

konstrukce zámku by měla stát celkem 50 

milionů korun  s tím, že město  počítá s do-

tacemi ve výši zhruba 20 milionů korun. 

Začít by se mělo ještě v tomto roce, konec 

rekonstrukce jmenovaných částí zámku je 

naplánován na rok 2011. 

Další pozitivní zpráva z oblasti získávání 

dotačních titulů je ze dne 28. července, kdy 

výbor regionální rady předběžně schválil 

dotaci ve výši 19 milionů korun na rekon-

strukci přednádražního prostoru v ulicích 

Sladkovského a Martinákova. „Finance 

budeme čerpat z podoblasti podpory roz-

voje integrovaného dopravního systému, 

přestupních terminálů a zastávek, přičemž 

způsobilé náklady na celou akci se pohybu-

jí ve výši 30 milionů korun,“ upřesnil mís-

tostarosta Pavel Drmola. U místního ná-

draží tak vzniknou nové zastávky. „Stejně 

jako se nám v minulosti podařilo opravit 

prostor před hlavním nádražím, můžeme 

díky této dotaci zkomfortnit služby i v ob-

lasti druhého prostějovského nádraží. Začít 

by se mohlo v příštím roce,“ dodal Drmola.

-jg-

Prostějov je úspěšný v získávání peněz z evropských fondůProstějov je úspěšný v získávání peněz z evropských fondů
Peníze z ROPu jdou na zámek a před místní nádraží

Počátkem měsíce září 2010 bu-

dou zahájeny práce na rekonstrukci 

přechodu přes ulici Újezd. Rekon-

strukci přechodu bude provádět fi rma 

EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104,  619 

00 Brno, odštěpný závod oblast Mora-

va, závod Brno. Za Městský úřad  Pro-

stějov bude provádět stavební dozor 

pracovnice Odboru rozvoje a investic 

Ivana Friedrichová.

V  průběhu prací dojde na částeč-

nou uzavírku křižovatky Svatoplu-

kova – Újezd. Lze očekávat, že po 

dobu výstavby může být omezen jak 

příjezd, tak i přístup k  jednotlivým 

nemovitostem.

Žádáme tímto občany o vstřícnost 

při řešení problémů s  přístupem k je-

jich nemovitostem, ale na druhé straně 

uvádíme, že se budeme snažit při ome-

zení příjezdu i přístupu k   jednotlivým 

nemovitostem dohodnout se se všemi 

obyvateli v předstihu tak, aby nedochá-

zelo ke zbytečným konfl iktním situa-

cím. Předpokládáme, že práce na vlastní 

rekonstrukci budou trvat maximálně 6 

týdnů. 

Případné další informace poskytne 

pracovnice MěÚ Prostějov Ivana Fried-

richová, telefon 582 329 375 (volat nej-

lépe mezi 8,00 až 9,00 hod. ráno). Práce 

na stavbě přechodu bude řídit p. Skřivá-

nek telefon 602 513 265.

Dovolte, abych závěrem vyjádřil pře-

svědčení, že při vzájemné vstřícnosti 

proběhnou práce bez větších kompli-

kací.

 Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru 

 rozvoje a investic MěÚ Prostějov

Úprava přechodu na ulici Újezd
Nový bezbariérový přístup a sociální Nový bezbariérový přístup a sociální 

zázemí na finančním odboruzázemí na finančním odboru

Finanční odbor (oddělení místních poplatků a pokladny) je po zhruba 

čtyřech měsících rekonstrukce zpět na svém původním místě. Přísluš-

né přepážky najdete opět v budově radnice, nám. T.G.Masaryka 130/14, 

přízemí, dveře č. 1.

25. srpna 201025. srpna 20101212



13

AL CAPONE A PIONÝŘI V SOBOTÍNĚ

VLADIMÍR AMBROS 18.9.1890 - 15.5.1956 PROSTĚJOV 

Již pošesté proběhl v Sobotíně nedaleko

Šumperka filmový tábor pořádaný Gym-

náziem J. Wolkera ve spolupráci s Divadlem

Point a Městskou knihovnou Prostějov. Tak

jako v loňských letech se tábor ZO OS

KOVO Železárny Prostějov proměnil ve fil-

mové ateliéry, exteriéry i studia, aby mohlo

vzniknout další filmové dílo. Asi šedesátka

účastníků (letos poprvé rozdělená na dva

turnusy - senior a junior) se tak opět po roce

proměnila ve filmové herce, ale také kame-

ramany, výtvarníky, střihače či maskéry. Za

necelých 15 dní, pod režijní taktovkou Jaku-

ba Hendricha, za producentského dohledu

Aleše Procházky a Miroslava Ondry a okem

kamery Jakuba Vejmoly spatřil světlo světa

snímek s hudbou Karla Štula. FINDING

AMERICA: Gangsteři z našeho oddílu.

Nezbytnými členy týmu byli také Magdale-

na Jansová (výtvarná spolupráce), Lucie

Horáková (choreografie), Hana Lužná (hla-

sová poradkyně), Vítězslav Lužný (kamera

a zvuk), Jakub Ambros (světelné efekty),

Alois Procházka a Jana Dlapová (zdravotní

dohled) a Jiří Krátký (technická spolupráce).

Dvě časové roviny filmu nás zanesou do

mafiánského Chicaga 20. let milého století a

do malé moravské vesnice začátku 80. let.

Při nácviku spartakiády najdou dva mladí

cvičenci stopy mafiánského kmotra, který

pocházel z vesnice, kde pionýři právě nacvi-

čují své sestavy. Jejich pátrání odhalí cestu

Lanzy Ručky (jak se gangster jmenoval) ke

slávě a penězům, a kluci se vydávají hledat

jeho poklad, který je podle všech indicií

ukryt někde poblíž… 

Každá z časových linií vznikala zvlášť.

Seniorští účastníci (20. – 24. 7) ztvárnili

krvelačné mafiány, úplatné policisty a nemi-

losrdné zabijáky z dob americké prohibice; z

juniorů (25. 7. – 4. 8.) se stali pionýři a spar-

takiádní cvičenci z doby před třiceti lety. 

Tábor ovšem nebyl pouze ve znamení kru-

tého filmování. Mezi záběry měli mladí

„herci“ čas na koupání, hry, sportovní turna-

je, práci s keramikou a mnoho dalších akti-

vit. Zaměstnanci Městské knihovny Prostě-

jov připravili pro filmaře několik literárních

seminářů s tematikou regionální kultury. 

Závěrečný večer (3. srpna) se nesl v duchu

doby 80. let. Nechyběly pionýrské šátky,

recitace, červeno-bílé a modro-bílé cvičební

úbory a také jedna malá spartakiádní sesta-

va. Hlavním bodem celého slavnostního

večera bylo pochopitelně premiérové pro-

mítání půlhodinového filmu FINDING

AMERICA: Gangsteři z našeho oddílu. Ti,

kdo se do Sobotína na projekci nedostali,

však nemusí litovat. Prostějovská premiéra

se uskuteční 17. září 2010 v 19 hodin v

Divadle Point na Olomoucké 25 a pro

diváky bude kromě hlavního snímku a

dokumentárních filmů z obou táborů připra-

veno jedno příjemné překvapení.

Záštitu nad filmovým táborem převzal

náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Mgr. Alois Mačák, MBA. Finančně tábor

podpořila společnost TOMI-REMONT, a.s.

a Město Prostějov. Zvláštní poděkování patří

panu Jiřímu Vybíralovi.                       -ivs-

Patřil ve své době k významným uměl-

cům Moravy a Prostějovska. Byl schop-

ný skladatel, dirigent, hudební organi-

zátor, klavírista a pedagog. Prvním uči-

telem hudby se mu stal jeho otec Ezechi-

el Ambros, sám  výborný muzikant. 

Později se Vladimír Ambros hudebně

vzdělával u Leoše Janáčka v Brně, dále

pokračoval v Německá a Anglii. Tak získal

svým studentům potřebný přehled o tehde-

jší světové hudební kultuře.  Po návratu do

Prostějova (1921) působil jako učitel

hudby, sbormistr pěveckých spolků Vlasti-

mila a Orlice a dirigent Orchestrálního

sdružení. V téže době udržoval osobní i

písemné styk s Vítězslavem Novákem,

Františkem Neumanem, Išou Krejčím,

Rafaelem Kubelíkem, Českou filharmonií

a dalšími významnými současníky.  Po

první světové válce zkomponoval svá první

větší a cenná díla : operu Ukradené štěstí a

Baladu o nenarozeném dítěti, která byla s

úspěchem uváděna i v Praze. V roce 1926

odešel Vladimír Ambros do Břeclavi. Z

těchto let vzešly skladby patřící ve své

době k nejhranějším – symfonická trilogie

Beskydy, Fantasie pro housle a orchestr a

První smyčcový kvartet. V Břeclavi začal

skicovat i dílo nejzávažnější – Symfonietu. 

V roce 1938, po opětovném návratu do

Prostějova se V. Ambros věnoval převážně

dirigování . S Orchestrálním sdružením

slavil úspěch v Olomouci a Brně. Jeho

skladby zněly na pódiích nejen u nás, ale i

v Anglii a ve Španělsku. Kritikové se

pochvalně zmiňovali o Druhém smy-

čcovém kvartetu a Nonetu. Ve šk.roce

1969/70 došlo k přejmenování prostějov-

ské LŠU na LŠU Vladimíra Ambrose. Byl

tím splacen druh rodného města významné

osobnosti, jejíž umění přesáhlo rámec

okresu.V roce 2007 ZUŠ Vl.Ambrose

vydala dvě CD z děl Vl.Ambrose –

Orchestrální skladby a Vokální tvorba. Obě

zmíněné CD sestavil a vyhledal nahrávky v

archivech různých rozhlasových studií

Doc.PhDr. Karel Tabery, Ph.D. 

Prostřednictvím těchto CD je možné si

sklaby prostějovského rodáka a skladatele

připomenout.

29. září 2010 se uskuteční v sále PS ND

koncert věnovaný ke 120. výročí naro-

zení Vladimíra Ambrose. Graffovo

kvarteto zahraje skladby 

Vladimíra Ambrose . 

Mgr. Eliška Kunčíková ,
ředitelka ZUŠ Vl. Ambrose. 
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STŘEDA 1. ZÁŘÍ

17.30    Shrek – Zvonec a konec   

Americký animovaný rodinný film 

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

premiéra, mládeži přístupný

20.00 Shrek – Zvonec a konec  !

ČTVRTEK 2. ZÁŘÍ

17.30  Kajínek

Český akční thriller

Kým je Kájínek doopravdy ?! Obětí či vrahem?
V hl. rolích  K. Lavroněnko, T. Vilhelmová. B. Linda,

M. Dlouhý , V. Dlouhý, V. Noid- Bárta, A. Bendová

aj. Režie : Petr Jákl,  118 min, premiéra, mládeži do

15 let nepřístupný

20.00   Kájínek  

PÁTEK 3. ZÁŘÍ

17.30  Kajínek       

20.00    Kajínek 

22.15    Kajínek  NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ  

SOBOTA 4. ZÁŘÍ

17.30  Kajínek       

20.00    Kajínek 

22.15    Kajínek  NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 5. ZÁŘÍ

17.30  Kajínek       

20.00    Kajínek 

PONDĚLÍ 6. ZÁŘÍ

17.30  Kajínek       

20.00    Kajínek      

ÚTERÝ 7. ZÁŘÍ

17.30  Kajínek       

20.00    Kajínek 

STŘEDA 8. ZÁŘÍ

17.30  Kajínek       

20.00    Kajínek 

ČTVRTEK 9. ZÁŘÍ

17.30  Let ´is Dance 3  

Americký hudební/taneční film    

Street Dance zas a znova!
Režie: Jon Chu, XX min, české titulky,premiéra,  mládeži

přístupný

20.00    Let  is Dance 3 

PÁTEK 10. ZÁŘÍ

17.30    Let is Dance 3 

20.00    Let is Dance 3

SOBOTA 11. ZÁŘÍ

15.00    Toy Story 3

Americký animovaný rodinný film    

Další dobrodružství hraček- tentokráte ve školce
Režie:  Michael Arndt, 103 minut, český dabing,  repríza

17.30    Toy Story 3

20.00    Let is Dance 3     

NEDĚLE 12. ZÁŘÍ

15.00    Toy Story 3   

17.30    Toy Story 3 

20.00    Let is Dance 3       

PONDĚLÍ 13. ZÁŘÍ

17.30    Let is Dance 3        

20.00    Zatím spolu, zatím živi 

Americká akční komedie

Manželské spojení dvou agentů je doslova výbušné!!! 
V hl. rolích T. Cruise a J. Lopezová, režie: James

Mangold,110 min, české titulky,  premiéra,  mládeži

od 12 let  přístupný

ÚTERÝ 14. ZÁŘÍ

17.30    Let is Dance 3                                               

20.00    Zatím spolu, zatím živi     

STŘEDA 15. ZÁŘÍ

17.30    Let is Dance 3                           

20.00    Zatím spolu, zatím živi  

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ

17.30    Poslední vládce větru 

Americký dobrodružný velkofilm

Čtyři národy, jeden osud…
Režie : M. Night Shyamalan, 103 min, český dabing,

ŠUP premiéra, mládeži přístupný

20.00    Twillight sága: Zatmění 

Americký romantický Horor

Co pro Bellu znamená život? A co smrt? 
V hl. rolích K. Stewartová, R. Pattinson  režie: David

Slade, 124 min, české titulky,  repríza,  vhodný mláde-

ži od 12 let

PÁTEK 17. ZÁŘÍ

17.30 Poslední vládce větru          

20.00 SINGLE  MAN    

Americké filmové drama     

Krásný melancholický fim – jehož hlavní představitel zís-
kal na MFF v Benátkách  cenu za mužský her ecký výkon. 
V hl. roli  C. Firth   Režie: Tom Ford, 101 min, české

titulky Premiéra, mládeži do 12 let nevhodný 

22.15    Twillight sága: Zatmění 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

SOBOTA 18. ZÁŘÍ

15.00 Poslední vládce větru  

17.30    Single Man           

20.00 Twillight sága: Zatmění

22.15    Twillight sága: Zatmění 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 19. ZÁŘÍ

15.00    Poslední vládce větru                                    

17.30    Poslední vládce větru

20.00    Twillight sága: Zatmění     

PONDĚLÍ 20. ZÁŘÍ

17.30 Dostaň ho tam    

Americká komedie 

Ze zákulisí hudebního byznysu v USA…. Pravda,
poněkud „střeleného“…
V hl. rolích R. Brand, J. Hill, Pink, Ch. Aquilera 

Režie: Nicholas Stoller,  110 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži do 15 let nepřístupný.  

20.00 Dostaň ho tam    

ÚTERÝ 21. ZÁŘÍ

17.30 Dostaň ho tam            

20.00 Dostaň ho tam  

STŘEDA 22. ZÁŘÍ

17.30 Dostaň ho tam            

20.00 Dostaň ho tam  

ČTVRTEK 23. ZÁŘÍ

17.30 Agora 

Americ ký historický velkofilm

Egypt pod římskou nadvládou ve 4 stoletínašeho letopočtu
V hl. rolích R. Weiszová, M. Minghella,  režie:

Alejandro Amenábar, 127 min,české titulky, premiéra,

mládeži do 12let nevhodný 

20.00 Agora 

PÁTEK 24. ZÁŘÍ

17.30 Agora          

20.00 Agora  

SOBOTA 25. ZÁŘÍ

17.30 Agora          

20.00 Agora  

NEDĚLE 26. ZÁŘÍ

17.30 Agora          

20.00 Agora  

PONDĚLÍ 27. ZÁŘÍ

14.00 Pohádka o putování      

SSSR/ČR/Řum, 1982 , 98 min,        Režie:  Alexandr Mitta

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

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

PÁTEK 3. ZÁŘÍ

17.30   Sex ve městě 2  

Americká komedie

Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda si znovu ukous-
nou z Velkého Jablka! 
V hl. rolích  S.J. Parkerová,  K. Catrallová, C. Nixonová,

K. Davisova aj.Režie: Michael Patrick King, 146 min.

české titulky,  premiéra,   mládeži do 12 let nevhodný    

20.00   Sex ve městě 2

SOBOTA 4. ZÁŘÍ

17.30    Sex ve městě 2  

20.00    Sex ve městě 2  

PÁTEK 17. ZÁŘÍ

17.30     Ženy v pokušení  

Česká vášnivá komedie 

Komedie s hvězdným her eckým obsazení, s Eliškou
Balzerovou  v životní herecké roli…..

V hl. rolích  E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová,

V. Dyk, J. Macháček, R. Zach, režie: Jiří Vejdělek,

118 min,  repríza, mládeži přístupný

17.30     Ženy v pokušení

SOBOTA 18. ZÁŘÍ

17.30     Ženy v pokušení 

20.00     Ženy v pokušení

ÚTERÝ 21. ZÁŘÍ

20.00     Koncert

Fr/It/Rum/Belgie   2009, 119 min,     

režie: Radu Mihaileanu   

STŘEDA 29. ZÁŘÍ

15.00     Alenka v Říši divů    

USA 2009, 108 min

Režie:  Tim Burton  

17.30 Dopisy pro Julii         

Americká romantická road movie

Pátrání po starém dopise z r oku 1957 po více než půlsto-
letí v kraji věčných milenců ! 
V hl. rolích A. Seyfriedová, V,. Redgraveová, G.G. Bernal

režie:     Garry Winnick,  105 minut, české titulky, premié-

ra, mládeži od 12 let přístupný 

20.00 Agora    

ÚTERÝ 28. ZÁŘÍ

17.30 Dopisy pro Julii  

20.00 Agora

STŘEDA 29. ZÁŘÍ

17.30 Dopisy pro Julii  

20.00 Agora

ČTVRTEK 30. ZÁŘÍ

17.30    Kouzelná chůva  a Velký třesk

Britský rodinný film 

Kouzla vám dají křídla
V hl. rolích E. Thompsonová, M. Gyllenhallová, R.

Fiennes, M. Smithová  režie: SusannaWhiteová, 108 min,

český dabing, premiéra, mládeži přístupný 

20.00 Útěk     

Francouzské filmové drama

Jsou mladí,krásní, bohatí a zamilovaní. Jejich život ale
ovládly drogy!
Režie: Francois Ozon, 90 min,české titulky, premiéra,

mládeži do 16 let nepřístupný

BIO SENIOR

ART FILM

BIO KORUNA

PÁTEK 3. ZÁŘÍ

20.00 ŽENY V POKUŠENÍ                

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské pro-

blémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké

řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný

manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy

bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera

Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s nást-

rahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku

nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka,

která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života.

Výstřední dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného

chlapa, chlapem pořádným. Komedie, Česko, 2009, 118

minut, přístupný

Vstupné 50,-Kč

PÁTEK 10. ZÁŘÍ

18.00   ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 

Devatenáctiletou Alenku, občanským jménem Alice

Kingsleyovou, čeká zážitek, na který hned tak neza-

pomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti na

její počest požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přih-

louplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče

pryč. Vydá se za králíkem v saku a s kapesními hodin-

kami, kterého viděla pospíchat po louce. Bílý králík

(kterého namluvil Michael Sheen) záhy zmizí do

králičí nory. Rodinný / fantasy, USA, 2010, 108 min.

přístupný, český dabing

Vstupné 40,-Kč

PÁTEK 17. ZÁŘÍ

20.00   MOON

To nejtěžší, co tě může potkat 250 000 mil od domo-

va, jsi ty sám. Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) je

jediným zaměstnancem pobývajícím na měsíční

základně firmy Lunar Industries, se kterou uzavřel

tříletou smlouvu. Jeho úkolem je kontrolovat jinak

plně zautomatizovanou těžbu vzácného plynu

Helium-3, který je na Zemi používán jako palivo.

Spojení mezi základnou a Zemí není kvůli pravidel-

ným poruchám téměř možné a tak je Samovým jedi-

ným společníkem a zároveň pomocníkem inteligentní

počítač Gerty (jeho hlas namluvil Kevin Spacey). Po téměř

třech letech v izolaci si Sam nepřeje nic jiného, než být

zpátky na Zemi se svou ženou a malou dcerou, která se

narodila těsně před jeho odjezdem.Scifi / Thriller, Velká

Británie, 2009, 97 min., v původním znění s titulky, pří-

stupný od 12 let

Vstupné 50,-Kč

STŘEDA  22. ZÁŘÍ

13.00   AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

Tak trochu jiný středověk od režiséra filmů Rafťáci a

Snowboarďáci. Po ztřeštěných komediích plných puber-

tálních úletů přichází jeden z nejúspěšnějších a nej-

zábavnějších režisérů současnosti Karel Janák s dobrodru-

žnou komedií pro celou rodinu zasazenou do středověku.

Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství obklo-

peny hlubokým lesem. Vcelku poklidné soužití naruší

nečekaná událost. Martin z Vamberka (David Prachař)

čestný rytíř a starostlivý otec pěti dětí je nařčen z čaroděj-

nictví a loupeživých výprav, dobrodružný, historický, ČR

2009, 109 min.

PÁTEK 24. ZÁŘÍ

18.00 JAK VYCVIČIT DRAKA        

Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne,

budete mít příležitost v animované komedii Jak vycvičit

draka od studia DreamWorks. Rodičové chlupaté Kung Fu

Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli

pro podívanou, která je ve všech ohledech poněkud drsně-

jší. Jejich nejnovější dbrodružství se odehrává na drsném

Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s

nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo

není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák. Vikingský

teenager nějak nemůže zapadnout mezi ostatní obyvatele

rodného ostrova Blpu, protože na rozdíl od nich spíš než

svaly, používá hlavu. Zvlášť když se blíží Škyťákovo ini-

ciační uvedení mezi dospělé Vikingy, které lze úspěšně

absolvovat jediným způsobem – zabitím draka v souboji.

Animovaná komedie, USA, 2010, 97 min. přístupný český

dabing

Vstupné 40,-Kč

Kino Konice              Tyršova 526, Konice, tel.: 582 396 315
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Poslední vládce větru je fantastické

dobrodružství, jemuž další rozměr dodává

nejen 3-D zpracování, ve kterém se také

bude promítat v kinech. Film se odehrává

ve světě zničeném vyčerpávající válkou.

Žijí v něm čtyři národy, které vyznávají

vždy jeden ze čtyřech základních elemen-

tů – oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý

národ usiluje o celosvětovou dominanci a

svým sousedům nabízí jen dvě možnosti –

porobení nebo totální vyhlazení, respekti-

ve vypálení. Jedinou nadějí utlačovaných

národů byli donedávna jejich mistři, kteří

dokázali vybrané elementy používat jako

zbraně. I ty se ale Ohnivému národu

postupně podařilo eliminovat. Teď jeho

vojska nezadržitelně postupují na hlavní

město Vodního kmene a zdá se, že není

síly, která by je zastavila. Pak však souro-

zenci Katara a Sokka  objeví v ledu

uvězněného chlapce Aanga, který mistrně

ovládá vzdušný element. A nejen ten.

Aang je totiž Avatar. Prorocký hrdina,

který umí ovládat všechny čtyři živly záro-

veň a má tu moc skoncovat s agresí

Ohnivého národa a znovu nastolit mír. Na

dvanáctiletého kluka je to až příliš velká

zodpovědnost. Pokud se s ní nedokáže

vyrovnat, čeká svět záhuba. 

June (Cameron Diaz) se v letadle dá do

řeči s okouzlujícím a poněkud tajemným

spolucestujícím Royem (Tom Cruise).

Chvíli nato letadlo spadne do kukuřičné-

ho pole a vyjma těchto dvou havárii nikdo

nepřežije. June nemá ani vteřinu, aby

alespoň pořádně popadla dech a už se

vyhýbá střelám v Bostonu, skáče po stře-

chách v Rakousku a na motorce utíká

před býky v Seville. To vše ve společnos-

ti na první pohled nečitelného, nestálého,

přesto totálně okouzlujícího tajného agen-

ta. Dva rozdílní lidé z naprosto odlišných

světů jsou uprostřed životu nebezpečného

dobrodružství nuceni začít dělat to, čeho

se chtěli za každou cenu vyvarovat - dův-

ěřovat si. Od teď už nikdy nebude nic jako

dřív – jedinečný, super tajný agent zjistí,

že je oslabený obyčejnou láskou a nor-

mální žena si s překvapením uvědomí, že

je schopná naprosto mimořádných

věcí…“Zatím spolu, zatím živi má všech-

no, co se mi ve filmech líbí,” říká Tom

Cruise. “Je to skvělý mix akce, komedie a

love story se svěžími, snadno identifiko-

vatelnými postavami. Nejvíc se mi líbilo,

jak se Royovi a June všechno, včetně

romantických okamžiků, děje během

akce, nemohl jsem se dočkat, až začneme

natáčet!”.

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI  Režie: James Mangold

Celovečerní film na motivy životního

příběhu Jiřího Kajínka. Celovečerní hraný

film o nejznámějším doživotně odsou-

zeném vězni současnosti. A nejen o něm.

Film není životopisným portrétem Jiřího

Kajínka, ten je jen jednou z jeho hlavních

postav. Jeho děj je dramatickým portré-

tem doby po pádu totalitního režimu a

začátku budování demokracie, kdy totalit-

ní praktiky mocných našly živnou půdu v

organizovaném zločinu a kriminálním

podsvětí. Není divu, že se brzy rozpoutá

boj o moc a peníze, který zcela potlačí

práva jednotlivců a nebere ohledy na nic a

na nikoho. Film není obhajobou doži-

votně odsouzeného vězně Jiřího Kajínka

a neurčuje jeho vinu či nevinu, ale snaží

se filmovou řečí s patřičnou dávkou umě-

lecké licence odkrýt praktiky podsvětí i

způsob fungování soudního aparátu. To

vše na pozadí vyšetřování první nájemné

vraždy v Čechách. Boj vězně a jeho

mladé obhájkyně o znovuobnovení soud-

ního procesu a průkazného vyšetření

popravy mafiánského podnikatele a jeho

bodyguarda provází množství dramatic-

kých situací, včetně neuvěřitelného útěku

z pevnosti Mírov nebo zásahu speciální

jednotky URNA. Poselství filmu Kajínek

je jednoduché – všichni mají právo na

spravedlnost. 

KAJÍNEK                                 Režie: Petr Jákl ml.

Když vás vlastní děti přivedou na úplné

dno, existuje jen jeden jediný člověk, který

vás z něj může dostat. Kouzelná chůva

Nanny McPhee. Před pár lety pomohla v

úspěšné pohádce zvládnout kupu ratolestí

zoufalému vdovci a teď bude muset vydat

všechny síly, aby zachránila nejen zdravý

rozum jedné farmářky, ale navíc i její stře-

chu nad hlavou. Scénář magického a

zábavného vyprávění znovu napsala

Emma Thompson, která se zároveň zhosti-

la titulní role. Manžel paní Greenové

(Maggie Gyllenhaal) tráví čas na jednom z

bojišť Druhé světové války a ona je na

všechno sama. Možná by to zvládla,

kdyby… Kdyby se její tři děti mezi sebou

věčně nehádaly. Kdyby se její jediná zamě-

stnankyně, paní Dochertyová, nezačala

chovat jako blázen. Kdyby na ni švagr Phil

(Rhys Ifans) netlačil, aby mu prodala svou

půlku farmy. A kdyby k ní z Londýna

nepřijeli na dobu neurčitou synovec a

neteř, oba velmi nesnesitelní. Už tohle je

na jednu ženskou moc, a to ještě netuší, že

jako sup krouží kolem rodinné farmy

záhadný pan Biggles (Ralph Fiennes), u

kterého má nezvedený Phil nezanedbatel-

ný dloužek. Když je krize nejvyšší, zjeví se

za dveřmi známá silueta chůvy s obdivu-

hodnými schopnostmi. Stačí jedno letmé

rozhlédnutí, aby se ujistila, že dorazila sku-

tečně na správnou adresu. „Když mě potře-

bujete, ale nechcete, musím tu zůstat. Když

mě chcete, ale už nepotřebujete, musím

odejít.“ Vyřčená kouzelná formulka chůvy

McPhee odstartuje sérii magických

událostí, během níž dostane každý takovou

lekci, jakou si zaslouží, a věřte, že některé

výchovné postupy, zvlášť u dospělých,

můžou mít hodně legrační průběh a násled-

ky. 

KOUZELNÁ CHŮVA  A VELKÝ TŘESK Režie: Susanna Whiteová

Luke je osiřelý streetový tanečník, který se

zoufale snaží vyhnout vystěhování z

jediného domova: starého skladiště v New

Yorku, které je rájem pro mladé tanečníky

z celého světa. Tato de facto rodina má

taneční skupinu (dance crew), House of

Pirates. Aby skupina přežila, musí porazit

své dlouholeté rivaly, House of Samurai, v

blížící se soutěži World Jam Competition,

kde nejlepší týmy z celého světa soupeří o

obrovskou finanční odměnu. Luke v růz-

ných undergroundových tanečních scé-

nách ve městě hledá nové talenty, které

pomůžou Pirátům vyhrát World Jam.

Nakonec najde přesně dva tanečníky, které

potřebuje: NATALIE, tajemnou streetovou

tanečnici a MOOSA, komediálního tane-

čníka z druhého dílu filmu, který je nyní v

prvním ročníku na New York University.

Natalie má tajemství, o kterém Luke neví,

a které může zničit jejich začínající roman-

ci a vše, co Piráti vybudovali. Piráti dají

dohromady úžasnou taneční sestavu, kte-

rou jim ale Samurajové ukradou. Jak se čas

krátí, Moose se obrátí na svou starou sku-

pinu MSA o pomoc. Budou Piráti a MSA

schopni dát dohromady nové taneční číslo

na poslední chvíli? A bude to dost dobré,

aby porazili nejlepší streetové tanečníky

světa?

LET´ IS DANCE 3  Režie:Jon Chu

Snímek A Single Man je přitom o jediném

dnu vysokoškolského profesora. Je příbě-

hem o lásce a osamění, zdánlivě beze-

jmenných okamžicích a záblescích smys-

lu života. Profesor George Falconer po

smrti svého dlouholetého partnera nemůže

přijít životu na chuť. Nezvedá telefony,

zůstává v kontaktu pouze s jedinou kama-

rádkou a svět se pro něj stal jen nepříjem-

nou rutinou. Každý den začíná s jediným

cílem: nějak jej protrpět do dalšího

dne.Profesor George Falconer (Colin

Firth) je vyschlou řekou. Po smrti svého

dlouholetého partnera (Matthew Goode)

nemůže přijít životu na chuť. Nezvedá

telefony, zůstává v kontaktu pouze s jedi-

nou kamarádkou (Julianne Moore) a svět

se pro něj stal jen nepříjemnou rutinou.

Každý den začíná s jedním cílem: nějak

jej protrpět do dalšího. Dnešní den ale

bude jiný. Všechno to skončí a nebo

znovu ucítí smysl a chuť do života. Single

Man režiséra Toma Forda, původně mód-

ního návrháře stojícím za oživením zna-

ček Gucci a Yves Saint Laurent, je příbě-

hem o lásce a osamění, zdánlivě beze-

jmenných okamžicích a záblescích smys-

lu života. Filmově nádherné zpracování

„padne“ jako na míru šitý oblek.  

SINGLE  MAN                              Režie: Tom Ford

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU Režie: M. Night Shyamalan
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ÚTERÝ 7. ZÁŘÍ

15, 17.00   KONKURZ DO POINTU

a ZÁPIS DO POINTÍKU 

Děti ve věku od 11 do 16 let mohou přijít k zápisu a

informovat se na fungování studia Pointík při Diva-

dle Point nebo se rovnou zapsat. Vzhledem k ome-

zené kapacitě, nemusí být všichni přijati, bude zále-

žet na míře talentu žadatele.

Do konkurzu Divadla Point mohou všichni od 17 let.  

PÁTEK 10. ZÁŘÍ

19.00 ROZSVĚCENÍ SVĚTEL  

Slavnostní zahájení 6. sezóny 2010/2011. 

Uvidíte další pokračování divadelního sitcomu

Divadélko domeček, eskamotérské výstupy kouzel-

níka Pokustóna a ekvilibristická čísla členů souboru

Divadla Point.

PÁTEK 17. ZÁŘÍ

19.00 FINDING AMERICA 

Gangsteři z našeho oddílu  

Slavnostní prostějovská premiéra filmu natočeného

na filmovém táboře Sobotín 2010. Dvě časové roviny

příběhu nás zanesou do mafiánského Chicaga 20. let

minulého století a do malé moravské vesnice začátku

80. let. Režie: Jakub Hyndrich

PÁTEK 24. ZÁŘÍ

20.00 SINATRA 

Pořad navazuje na setkání Jízda s Elvisem I. a II a

Johnny Cash – Pocta muži v černém. Další velikán

světové hudby Frank Sinatra uzavře tuto trojici ame-

rických zpěváků. Vstup pouze ve společenském

oděvu ve stylu Franka Sinatry. 

Režie: Alois Mačák, Miroslav Ondra a Aleš Procház-

ka 

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

12. 9. PROSTĚJOVSKÉ 

HODOVÉ SLAVNOSTI

DIVADELNÍ ČÁST ND

9-12.00 PROSTĚJOVSKÝ 

PŘÍBĚH

13-15.00 JIŘÍ WOLKER 

A EDVARD VALENTA

Filmový dokument Video Theo, vstup volný

9, 10, 11,14.00

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Národního domu

průvodcovské informace: studenti SOŠ podnikání a

obchodu květinová výzdoba: divadelní část -  Kvě-

tiny Bouzov spolková část – Okrašlovací spolek

města Prostějova

vstup volný

Výstava v promenoáru divadla

JOSEF FRANC: Prostějovské sady, parky, aleje

včera a dnes.

Vernisáž: 9. září v 16.30 hodin

SPOLKOVÁ ČÁST ND

10.30 O POPELCE

potěšení pro děti

Divadlo Paravánek Brno

přednáškový sál

vstupné 10 Kč

14.30 POHÁDKY Z KOŠÍKU

Divadlo Hanácké obce Prostějov

Zahradní restaurace ND

vstup volný

15.00 KONCERT ŽENSKÉHO 

PĚVECKÉHO SBORU 

VLASTIMILA

zkušebna sboru

vstup volný

16.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 

INSPIRACE PODZIMNÍMI 

KVĚTY

Okrašlovací spolek města Prostějova

přednáškový sál

vstup volný

Pozvánka na odpolední hodovou 
kávu s koláčky 

Kavárna, zahradní restaurace ND

ÚTERÝ 14. ZÁŘÍ

19.00    Jaromír Břehový

OTYLKA

Divadlo Pavla Trávníčka Praha
divadelní sál mimo předplatné
Divadlo Pavla Trávníčka Praha

Nejnovější komedie Divadla Pavla Trávníčka se

odehrává v luxusním sanatoriu, ve kterém má boha-

tá panička Otýlie zhubnout. Pobyt ovšem není

zadarmo – věnoval jí ho k narozeninám její choť.

Otylka netuší, že dárek je současně i past. Zatímco

ona se v izolaci pokouší zhubnout, její exotický

manžel si k nim domů přivede její kamarádku. Pod-

placený personál sanatoria pak dostává pro Otylči-

nu kůru kové zadaní – nezhubnout, naopak přibrat a

držet ji v sanatoriu co nejdéle. Moc peněz je obrov-

ská a záměr se téměř podaří. Otylka je sice tlustá,

ale také chytrá. Vše prokoukne. Otylka je hra o

chytré ženě i o nesmírné moci peněz.

P. Trávníček, K. Kornová, P. Jablonský, H. Sršňová,

V. Upír Krejčí, P. Skřípal, M. Fialková, H. Tunová.

Režie: Pavel Trávníček

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 200, 220, 230 Kč

Pořádá: Divadlo Pavla Trávníčka

ČTVRTEK 23. ZÁŘÍ

19:00     OKNA DO DUŠE

– VEČER MARTINŮ

Pražský komorní balet
Pavla Šmoka
Komponovaný baletní 
program

divadelní sál skupina 5P
DOTEKY SNÁŘE Touha

– sny – vášeň – vzpomínky.

Hudba: Bohuslav Martinů, choreografie: Jan Kodet

TOBĚ ZTRACENA – SOBĚ ZTRACENA

Hudba: Bohuslav Martinů, choreografie: Lucie

Holánková

LYRICKÁ 

(Lucie Holánková – nominace na Cenu Thálie 2009

za sólo v duetu Lyrická)

Hudba: rusínské, ukrajinské a východoslovenské

balady, choreografie: Petr Zuska

MÁTOVÝ ČAJ

Hudba: koláž různých žánrů a autorů, choreografie:

Lucie Holánková

Konec představení asi v 20.30 hodin

Vstupné 180, 190, 200 Kč

PÁTEK 24. ZÁŘÍ

19:00    Francis Veber

BLBEC K VEČEŘI

Divadlo Bez zábradlí Praha
divadelní sál mimo předplatné
Francouzská bláznivá komedie o tom, že kdo jiné-

mu jámu kopá, sám do ní padá a kdo se směje napo-

sledy, ten se směje nejlépe.

V. Vydra, V. Freimanová/J. Boušková, J. Carda, R.

Hrušínský, J. Švandová, Z. Žák

Režie: Jiří Menzel

Konec představení asi ve 21 hodin

Vyprodáno

Vstupné 240, 270, 300 Kč

STŘEDA 29. ZÁŘÍ

19:00    Guy Bolton – W. S. Maugham

JULIE, TY JSI KOUZELNÁ         

Divadlo na Fidlovačce Praha
divadelní sál skupina B
Půvabná a duchaplná komedie o divadle, která umo-

žní divákovi nahlédnout do magického světa jedno-

ho londýnského divadla. Jeho protagonisté, manželé

Julie a Michal, jsou tak silně poznamenáni svou

hereckou profesí, že mnohdy nedovedou rozlišit

realitu od fikce. To je samozřejmě živná půda pro

četné dramatické a především humorné zápletky. Na

nuselské scéně se Boltnova hra objevila poprvé před

pětatřiceti lety v hudební úpravě pod názvem Julie,

ty máš nápady! V režii Oldřicha  Nového.

Hrají: E. Balzerová, Z. Maryška, T. Töpfer, M.

Spurná ad.

Režie: Juraj Deák

Konec představení asi ve 21.30 hodin

Vstupné 220, 240, 260 Kč

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

Divadlo změní provozní
dobu pokladny

Na změnu provozní doby předprodejního

střediska upozorňuje Městské divadlo v Pro-

stějově. „Od září měníme pokladní hodiny,

ve kterých si zájemci mohou koupit, případně

rezervovat vstupenky na akce pořádané v

divadle,“ uvedla ředitelka Městského divadla

v Prostějově Alena Spurná a s tím, že nová

provozní doba začne platit od středy 1. září. 

V platnosti zůstávají podle jejích slov kontak-

ty, na kterých je možné provést rezervaci –

telefonní číslo 582 333 390 a e-mailová adre-

sa divadlopv1@volny.cz.

Provozní doba předprodejního střediska

od září 2010

pondělí

10 – 14 hodin

úterý

14 – 17 hodin

středa

14 – 17 hodin

čtvrtek

14 – 17 hodin

pátek

ZAVŘENO

a dále půl hodiny před představením

(pouze doprodej na dané představení)

-eze-

Balet Pavla Šmoka a Divadlo Na Fidlovačce
odstartují divadelní sezónu

Baletní program  Okna do duše – Večer

Martinů Pražského komorního baletu

Pavla Šmoka zahájí ve čtvrtek 23. září v 19

hodin novou abonentní sezónu Městského

divadla v Prostějově. 

Představení zhlédnou předplatitelé skupiny

5P. Na čtyřech choreografiích, z nichž dvě

byly vytvořeny na hudbu Bohuslava Marti-

nů,  se podíleli přední čeští choreografové –

Petr Zuska, Lucie Holánková a Jan Kodet. Za

sólo v duetu Lyrická byla Lucie Holánková

nominována na Cenu Thálie 2009. „První

představení uvidí v září také předplatitelé

skupiny B, pro které ve středu 29. září v 19

hodin hrajeme komedii pražského Divadla

Na Fidlovačce Julie, ty jsi kouzelná, s Eliškou

Balzerovou, Tomášem Töpferem a dalšími

umělci,“ informovala ředitelka Městského

divadla v Prostějově Alena Spurná. Skupina

A uvede první abonentví představení 8. října.

Na programu je inscenace Slováckého diva-

dla Uherské Hradiště Harold a Maude s Kvě-

tou Fialovou a Janem Kubáníkem v hlavních

rolích. Koncertní abonentní sezónu zahájí v

pondělí 25. října Moravská filharmonie Olo-

mouc řízená Petrem Vronským, jako sólista

se představí houslový virtuoz Václav Hude-

ček.                                                        -eze-

Blbec k večeři: vyprodáno!
Po vstupenkách na představení Blbec k

večeři pražského Divadla Bez zábradlí se

doslova zaprášilo. „Kapacitu sálu jsme

vyprodali a rezervovali během posledního

týdne v červnu a prvního srpnového

týdne,“ konstatovala ředitelka Městského

divadla v Prostějově Alena Spurná. 

Divadlo manželů Karla a Hany Heřmánko-

vých se podle jejích slov těší v posledním

roce u prostějovského publika velké oblibě.

V únoru obecenstvo nadchla nejnovější

inscenace 2x Woody Allen, v červnu pak

Kunderův Jakub a jeho pán. Blbec k večeři je

na programu v pátek 24. září v 19 hodin.

Obsah bláznivé francouzské hry Francise

Vebera snad nejlépe vystihují dvě přísloví:

„Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ a

„Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlé-

pe.“  Svižná režie Jiřího Menzela plná nápa-

dů a jemných gagů a brilantní herecké výko-

ny drží tuto inscenaci na repertoáru význam-

ného pražského divadla již více než dvanáct

let. „Blbec k večeři ctí francouzskou komedi-

ální školu, jež dovedně kupí ztřeštěné situace

a utahuje si přitom z lidských nectností.

Nepouští se sice do žádných hlubokých psy-

chologických rozporů, ale od herců vyžaduje

přesné vykreslení charakterů, aby představe-

ní mělo ten správný říz,“ napsal o představe-

ní kritik Zdeněk A. Tichý. Stejně jako ostatní

insenace nastudované Divadlem Bez zábra-

dlí, má i Blbec k večeři hvězdné obsazení:

Václava Vydru, Veroniku Freimanovou nebo

Janu Bouškovou, Josefa Cardu, Rudolfa Hru-

šínského, Janu Švandovou a Zdeňka Žáka.

-eze-
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: Babí léto

KDY: pondělí 6. září od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov  

Výroba zvonkoher.

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s

sebou.

tvořivá dílna

Zdobení květináčů různými techni-

kami 

KDY: pátek 17. září od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov  

Květináče budeme zdobit mramorováním,

ubrouskovou technikou i mozaikou. Poplatek 50

Kč za osobu. Pracovní oblečení s sebou.

exkurze pro veřejnost

Moravský kras

KDY: sobota 18. září

KDE: odjezd vlastním autobusem 

v 8:00 z Joštova nám.

Chcete se dozvědět něco o fungování krasové kra-

jiny, krajiny nejen krásné, ale i velmi zranitelné?

Pojďte s námi poodkrýt trochu z tajemství nejvě-

tší krasové oblasti v českých zemích. Projdeme či

projedeme severní a střední částí Moravského

krasu od Holštejna přes Rudici ke Křtinám. Na

své pouti budeme míjet zříceniny středověkých

hradů, staré vápenky, závrty, škrapy a množství

jeskyní. Do některých jeskyní také nahlédneme

(baterky s sebou!). Užasneme nad krásou podze-

mí i pestrobarevných rudických vrstev v bývalém

lomu Seč. Možná navštívíme i větrný mlýn s

malým speleologických muzeem. Na závěr nás

čeká údolí Křtinského potoka v okolí tajemstvím

opředené jeskyně Býčí skála. A možná ještě něco

navíc. Vhodné oblečení a obuv, která snese i

nějaké to bláto. Možnost zajištění oběda ve Křti-

nách. Návrat do Prostějova mezi 18. až 19. hod.

Poplatek 80 Kč (za dopravu) je třeba zaplatit pře-

dem. Nutno se přihlásit do 15. září na iris@iris.cz

nebo telefonicky 582 338 278, 603 298 039.

tvořivá dílna

Keramika: Babí léto - glazování

KDY: pondělí 20. září od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov

Výroba zvonkoher a dalších dekorací.

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s

sebou.

osvětová akce

Zítra nechám auto doma

KDY: úterý 21. září, 14 - 17 hod.

KDE: nám. TGM v Prostějově

V rámci akce Den bez aut budou na nám. TGM

připraveny aktivity pro děti i dospělé. Účastníci se

mohou zapojit do ankety, zhlédnout výstavu o

dopravě, dozvědět se zajímavosti a informace o

kladech a záporech různých dopravních prostřed-

ků. 

akce pro školy

Den bez aut

KDY: středa 22. září, 9 – 13 hod.

KDE: Kolářovy sady

Jako součást oslav Dne bez aut pořádaných

Městem Prostějov připraví Ekocentrum Iris v

Kolářových sadech aktivity pro děti i dospělé. Děti

mohou zhlédnout výstavu o dopravě, kde se

dozvědí informace o kladech a záporech různých

způsobů dopravy. Zúčastní se hravých aktivit na

téma „ekologicky šetrná doprava“, při kterých

prokáží nejen své vědomosti, ale i obratnost a tvo-

řivost.

akce pro rodiny s dětmi 

Zvířata v pohádkách

KDY: sobota 25. září od 10 do 16 hod.

KDE: ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce

Přírodovědná stezka především pro rodiny s dětmi

o zvířatech olomoucké ZOO. Která z nich vystu-

pují v pohádkách celého světa? Děti projdou stez-

ku s několika stanovišti, na kterých budou plnit

různé úkoly a aktivity s pohádkovou tématikou.

Na závěr obdrží drobnou odměnu.

vycházka pro veřejnost

Expedice Hloučela I.

KDY: úterý 28. září (státní svátek)

KDE: odjezd autobusovou linkou

do Lipové v 7:45 z aut. nádraží

První část putování podél toku říčky Hloučely,

dnes od jejího pramene mezi Lipovou a Horním

Štěpánovem po Hamerské rybníky. Nejprve

vyhledáme pramen řeky Hloučely, následně pro-

jdeme tok říčky až k Hamerským rybníkům. Ces-

tou budeme pozorovat živočichy ve vodě i u vody,

zkoumat chemické vlastnosti vody, počítat lávky i

mostky, mapovat invazní druhy i hledat studánky.

Návrat do Prostějova v 17:15. 

akce pro pedagogy

Setkání koordinátorů EVVO

KDY: 29. září od 8 hod. v Ekocentru Iris

KDE: Ekocentrum Iris na Husově nám. 67

Seminář s následným výjezdem do terénu pro

koordinátory EVVO a další zájemce z řad peda-

gogů. Seznámíte se s novými metodickými

pomůckami pro školy: pracovní listy „Všechny

tváře vody“ a „Pojďme spolu na Kosíř“, regionál-

ní publikace „Geologie Prostějovska“. Po semi-

náři následuje výjezd na Velký Kosíř, zde projde-

me část naučné stezky s využitím pracovních listů

„Pojďme spolu na Kosíř“. Zakončení akce ve 14

hod. Účastníci obdrží zdarma všechny zmíněné

materiály. Akce je zdarma.

exkurze pro veřejnost

Den zvířat 

KDY: sobota 2. října

KDE: odjezd vlastním autobusem 

z Joštova nám. v 8 hod. 

Exkurze do ZOO Olomouc doplněná odborným

výkladem zaměstnance ZOO, komentovaným

krmením a možností osobního kontaktu s vybra-

nými zvířaty (pásovec, mravenečník a další).

Bude možno zhlédnout i místa jinak pro návštěv-

níky nepřístupná. Dále návštěva katedrály na Sva-

tém Kopečku a vycházka na Kartouzku, zříceninu

kartuziánského kláštera v Dolanech.Návrat do 18

hod. Poplatek 50 Kč (za dopravu) je třeba zaplatit

předem. Nutno se přihlásit do 30. září na

iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278, 603

298 039.

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov

MŽP v rámci společného programu 
SSEV Pavučina a ČSOP 

Národní síť středisek ekologické výchovy
SFŽP a MŽP v rámci projektu Přírodě OK+

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

ČSOP - RS Iris, Husovo nám. 67

796 01 Prostějov 

tel. 582 338 278, mob. 603 298 039

mail iris@iris.cz

11. – 12. září XXVIII. PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI 
v rámci tradičních prostějovských hodů
a III. Dožínky Olomouckého kraje
Program  je uveřejněn  na samostatných plakátech slavností

10září.           20:00 hod.     Hodová taneční zábava
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné 60 Kč.

14.září                     9:00 a 10:15 O krejčím Jírovi a kouzelné jehle
(Divadýlko MRAK, Havlíčkův Brod). 

Původní výpravná pohádka na motivy známého příbéhu z Pohádek 
tisíce a jedné noci. ... Provdat dceru Kačenku, předat korunu i trůn se všemi starostmi je těžký úkol.
Strach jí nahání jen krejčí Jíra, kterého přistihne, jak cukruje s princeznou…o tom všem vypráví
tato pohádka, která dětem připomene i několik lido vých zvyků.
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

15.září                     9:00 a 10:15 O krejčím Jírovi a kouzelné jehle
(Divadýlko MRAK, Havlíčkův Brod). 

Původní výpravná pohádka na motivy známého příbéhu z Pohádek 
tisíce a jedné noci. ... Provdat dceru Kačenku, předat korunu i trůn se všemi starostmi je těžký úkol.
Strach jí nahání jen krejčí Jíra, kterého přistihne, jak cukruje s princeznou…o tom všem vypráví
tato pohádka, která dětem připomene i několik lido vých zvyků.
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

24.září                   20:00 hod.   Taneční večer. 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné 60 Kč.

6.9. –29.9. Stanislav KAŠPAR – obrazy 
Vernisáž výstavy 6.9. 2010 v 17.00 hodin. Úvodní slovo Josef Dolívka

6.9. –27.9. Prostějovsko v kresbách 
Prostějovsko v kresbách ze sbírky Josefa Dolívky

čtvrtek 9.9.
9.20 a 10.30 hodin   Vítání nových občánků města Prostějova  
(obřadní síň prostějovské radnice)

čtvrtek 16.9.
9:30 hodin Jak snášet vyšší věk a vše, co k němu patří…..  
Před dávnými léty začínala Akademie III. věku s paní Hegero vou a panem primářem Dohnalem.
Oba už nás na vštívit nemohou, ale o všem, co souvisí s vyšším věkem, nepřijdete. Naši přednášku
vyslechnete od paní MUDr. A. Zaoralové, primářky prostějovské LDN. 

čtvrtek 23. 9.
9.20 a10,30 hodin Vítání nových občánků města Prostějova
(obřadní síň prostějovské radnice)

čtvrtek 23. 9.
14.00 hodin  Setkání jubilantů města Prostějova. 
Společenské setkání   s kulturním programem, ve kterém vystoupí  děti  ze ZUŠ V .  Ambrose. 

vzdělávací a společenské akce 

výstava

program na září 2010
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Hlavní budova nám. TGM 1:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

1. 4. – 14. 11.

Velký Kosíř, příroda a lidé

27. 5. – 5. 9.

Z historie četnictva a policie 

8. 6. – 5. 9.

Rodinný tábor

- výstava přibližuje především osud vězňů z

transportů, kteří přijeli z Terezína do Osvěti-

mi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci

z 8. na 9. března 1944.

15. 6. – 9. 9.

Za krásou, která hřeje. Gotické a renesanční

kachle....

9.9 – 7. 11.

Jiří Netík – sochař, řezbář a restaurátor

23. 9. – 21. 11.

Ivan Ambrož – obrazy

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

17. 6. – 19. 9.

601. skupina  speciálních sil generála

Moravce – pokračovatelé 22. výsadkové bri-

gády

17. 6. – 19. 9.

Historické radiopřijímače

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Nalaďte si naší vlnu
Výstava rádií ve Špalíčku

23. 9. –28. 11. 2010
Pravidelné rozhlasové vysílání zahájila v

Československu 18. května 1923 vysílací

společnost Radiojournal, kterou založila

7. června téhož roku společnost Radio-

slavia. První vysílání probíhalo z provi-

zorního studia umístěného v zapůjčeném

plátěném skautském stanu ve Kbelích u

Prahy. Československo se tím zařadilo

mezi první země v Evropě s pravidelným

rozhlasovým vysíláním, které zpočátku

trvalo pouze jednu hodinu večer, kdy

byly pro příjem signálu nejlepší podmín-

ky. K poslechu rozhlasu bylo nutné

vyřídit si koncesi a zaplatit příslušný

poplatek.

Pokud bychom chtěli představit vývoj

firem vyrábějících radiopřijímače a

případně jejich produkci ve všech mutacích

a typech v průběhu historie, museli bychom

k tomu disponovat obrovskými prostorami.

K nejznámějším podnikům patřily v Čes-

koslovensku např. Bezdra, Empo, Iron,

Markofon, Mikrofona, Palaba, Rektra, Rel,

Sigma, Telegrafia a nejproslulejší Tesla, v

Německu Blaupunkt, Mende, Saba, Tele-

funken (firma působila také v Rakousku a v

Maďarsku), v USA Marconi, v Holandsku

Philips, v Maďarsku Tungsram, v Rakous-

ku Hornyphon. Na internetových stránkách

mapujících výrobce rádií lze zaznamenat

více než 450 různých podniků prakticky ze

všech evropských států, z Japonska, USA a

ze Sovětského svazu. V prostorách Špa-

líčku v Muzeu Prostějovska v Uprkově

ulici č. 18 budete mít možnost prohlédnout

si od 23. září 2010 výběr nejkrásnějších

exponátů rádií ze sbírky soukromého sběra-

tele pana Ladislava Kremsera. Jeho sbírka

obsahuje kompletní řadu rádií vyrobených

podnikem Tesla, včetně různých mutací a

jejich barevných provedení. Také z produk-

ce jiných firem se mu povedlo shromáždit

mnoho modelů. Podařilo se mu získat celou

řadu rarit, např. francouzské rádio Técala-

mite vyrobené firmou specializujicí se jinak

na produkci mazacích zařízení, vlastní také

předchůdce magnetofonů, tzv. drátofon

pocházející z USA. Drtivá většina přístrojů

v jeho sbírce je plně funkční. I méně tech-

nicky informované a zanícené návštěvníky

zaujme variabilita a krása vnějšího prove-

dení radiopřijímačů, které tvořily zajisté

nádherný doplněk domácností. V počátcích

vysílání však patřila rádia k vzácnostem,

které si mohl dovolit jen málokdo. Na ves-

nicích vlastnil přijímač často jediný člověk,

u něhož se scházeli ostatní jen k poslechu.

www.muzeumpv.cz

PROHLÍDKY RADNICE
U příležitosti XXVIII. Hanáckých slavností a Dnů  evropského dědictví
bude i v letošním roce zpřístupněna prostějovská radnice veřejnosti. 

V neděli dne 12. 9. 2010 budou prohlídky v těchto časech:
9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Zájemci se shromáždí před hlavním vchodem, 
vstup zdarma.

Současně bude rozšířena provozní doba Regionálního informačního
centra v prostějovském zámku na Pernštýnském náměstí:

Sobota 11. 9. 2010 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Neděle 12. 9. 2010 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 
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"BONSAI klub Haná při ZO1 ČZS připravuje
v době hodových slavností v Prostějově

a Brodku u Prostějova 
VÝSTAVU BONSAJÍ. 

O místě a otvíracích časech bude informovat začátkem 
září v místním tisku."

ZÁPIS DO OBORŮ ZUŠ

Zápis žáků do všech oborů ZUŠ Vladimíra Ambrose
Prostějov se koná 1.9. 2010 v 9.00 - 12.00 hod. 

13 - 17.00 hod.
2.9. a 3.9. 2010   13.00 - 17.00 hod. 

Hudební obor, Taneční obor, Literárně dramatický
obor - Kravařova ul. 14 Výtvarný obor - Vápenice 3

čtvrtek 9. září 2010
19.00 hodin Městské divadlo Prostějov

HANA A PETR ULRYCHOVI 
se skupinou JAVORY

Koncert
Vstupné 230, 250, 270 Kč

20 let spolku HISTORIA Pozvánka na koncert
Upozorňujeme všechny příznivce spolku

HISTORIA, že pro ně chystáme pořad ke

dvacátému výročí trvání tohoto spolku s náz-

vem

PROSTĚJOVSKÉ OSOBNOSTI A

ELEGANCE MĚSTA MÓDY 

VE 20. STOLETÍ

Kdy?  v sobotu 2. 10. 2010 v 15:00 hod.

Kde?  v sále DUHY

Blíže na plakátech

Srdečně zvou spolek HISTORIA  a město

Muzeum Prostějovska v Prostějově si Vás

dovoluje pozvat na vystoupení Posádkové

hudby Olomouc, které se 

uskuteční 8. září 2010 v 16. 00 hod.

před budovou muzea 

na nám. T. G. Masaryka 2.

Kapely ALFARYTMUS 
a LOS QUEMADOS v Prostějově

V pátek 10. září rozezní prostory prostě-

jovské hudební kavárny Botanico Café

rytmy brněnské kapely ALFARYTMUS.

Toto pětičlenné hudební těleso složené z

mladých a talentovaných muzikantů

(Monika Lidmerová / zpěv), Martin

Píštěk / kytara, Pavel Humlíček /basa,

Honza Trdý / bicí, Jiří Havlíček / saxofon)

zahraje autorské skladby s prvky jazzu,

popu a funku. 

V říjnu (1. 10.)  se mohou příznivci kavárny

Botanico Café těšit na jazzový kvartet LOS

QUEMADOS (Jakub Doležal / saxofon, Jan

Bálek / piano, Filip Spálený / baskytara,

Ondřej Pomajsl / bicí). Repertoár kapely

tvoří převážně vlastní skladby s prvky jazzu,

funku, latiny, afro hudby a popu. 

Koncerty se konají v komorním prostředí

kavárny Botanico Café (Wolkerova 3, Pro-

stějov). Hudební zážitek si návštěvník může

zpříjemnit šálkem kávy, čaje či sklenkou

moravského vína.

Podzimní vykročení

Prostějovské Loutkové divadlo Starost

srdečně zve své příznivce i ostatní ctěné

publikum na dvoreček kavárny Ve Špa-

líčku / Úprkova ulice 18, naproti tržnici/, kde

18. září odehraje své úspěšné představení hry

francouzských lidových loutkářů Sňatek z

rozumu aneb Giňol na smrtelné posteli.

Představení se koná v 17,oo hodin a vstupné

jest dobrovolné. V případě nepříznivého

počasí bohužel představení odpadá ! -ič- 
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PŘÍSPĚVEK LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOVĚ, P. O.,K NADCHÁZE-

JÍCÍ EVROPSKÉ NOCI VĚDCŮ (24. 9.): O víkendu s Evropskou nocí vědců prostě-

jovská hvězdárna nabídne v pátek a v sobotu tj. 24. 9. a 25. 9. vždy ve 20.30 hodin nejen večer-

ní pozorování dalekohledy (nutná bezmračná obloha), ale také informace o dalekohle-dech,

činnosti hvězdárny i prohlídku výstav a vybavení přednáškového sálu. Vstupné 10 Kč. 

NOČNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se za předpokladu bezmračné oblohy kona-

jí každé pracovní pondělí a čtvrtek a po celý ASTRONOMICKÝ TÝDEN vždy ve 20. 30 hod.

Vstupné 10 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají za předpokladu bezmračné oblohy v pracovní pon-

dělí a čtvrtek a navíc po dobu ASTRONOMICKÉHO TÝDNE vždy od 15.00 hodin.

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

20. – 26. 9. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10.00 do 16.30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum 

pořadů, včetně pohádek pro děti, 

- každé odpoledne v 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou 

pro konání pozorování je bezmračná obloha. 

- každý večer od 20.30 do 21.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. 

Nutnou podmínkou pro koná-ní pozorování je bezmračná obloha. 

- v neděli ve 14.00 hodin na soutěž pro děti. 

POVÍDÁNÍ O ZEMI 20. – 24. 9. v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin, též každou zářijovou středu

( mimo 1. a 8. 9. ) v 15.30 hodin. Pořad o čtyřech ročních obdobích, o změnách v přírodě a dět-

ských hrách v každém ročním období. Vše doplněno básnič-kami a obrázky Josefa Lady.

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

26. 9. VE 14.00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2010/11

„MALÁ TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY “ – TRPASLIČÍ PLANETY Soutěži,

pro 5 až 11leté děti, bude předcházet povídání o trpasličích planetách. Děti si prohlédnou

též model sluneční soustavy a fotografie trpasličích planet. Vstupné 10 Kč, rodinné

vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 30 Kč

29. 9. VE 14.00 HODIN SEMINÁŘ PRO UČITELKY Z MATEŘSKÝCH A

ZÁKLADNÍCH ŠKOL Seznámení s nabízenými pořady pro děti předškolního i škol-

ního věku, s klubem Hvězdárníček, s nedělními soutěžemi. Určeno pedagogům mateřs-

kých škol, 1. – 3. ročníků základních škol a školních družin Olomouckého kraje. Lektor:

Božena Černohousová. Vstup zdarma. 

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK Klub pro 5 až 11leté děti, nový ročník

začíná 15. 9. v 16. 30 hodin, ukončen bude 15. 6. 2011. Jeho členové se budou scházet každou

pracovní středu v 16. 30 hodin. Délka jednoho setkání je 75 minut, posledních 20 minut každé-

ho setkání je věnováno filmům a pohádkám. Děti se budou učit o sluneční soustavě, o různých

podobách Měsí-ce, o souhvězdích i o kosmonautice. Na podzim a na jaře budou setkání dopl-

něna za jasného poča-sí pozo-rováním Slunce. V zimním počasí, za bez-mračné oblohy, si

mohou děti prodloužit setkání o pozorování hvězdné oblohy, které končí v 18. 30 hodin. Polo-

letní poplatek 100 Kč. Obsahem zářijových schůzek bude seznámení s obtočníkovými souhv-

ězdími, která jsou viditelná po celý rok.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

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

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU 

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování 
a v  tom případě jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. 

V takovém případě je vstupné 10 Kč.
Změna programu vyhrazena.

www.hvezdarnapv.cz

NEPTUN (pro staromilce Vodan). Podle

mytologie syn Saturnův a bratr Jupite-

ra. K boji proti Titánům obdržel zlatý

trojzubec, kterým mj. drtil skály. Přede-

vším to však byl bůh vládnoucí všemu

živému v mořích, ale uměl i rozpoutat a

nebo tišit mohutné mořské bouře. Sám

sídlil v paláci na mořském dně. 

Neptun je v pořadí osmá a poslední plane-

ta od Slunce (poznámka pro méně zasvě-

cené čtenáře - Pluto je nyní  klasifikováno

jako tzv. trpasličí planeta – viz příští díl

našeho seriálku). Neptun, podobně jako i

Jupiter, Saturn a Uran, patří do skupiny tzv.

obřích planet, je z nich však nejmenší. V

rychle proudící atmosféře (až 2 000

km/hodinu) převládá vodík (85%), hélium

(13%) a metan (2%). Na jižní polokouli je

dobře patrná velká tmavá skvrna, která je

vnořená do rychlého západního proudění.

Je charakteristický svým modrým vzezře-

ním (viz fotografie vlevo). Příčinou je již

zmíněný plyn metan v atmosféře této pla-

nety, který pohlcuje dlouhovlnnou část slu-

nečního spektra a odráží se tak jen jeho

modrá část. Jeden oběh okolo Slunce ve

vzdálenosti 4,5 mld. kilometrů od Slunce

vykoná Neptun za téměř 165 roků a okolo

vlastní osy se jednou otočí za téměř 16

hodin. Teplota v atmosféře této planety se

pohybuje okolo -2100 C.  Neptun byl  roku

1846 objeven za docela zajímavých okol-

ností. Za jeho objev mohla totiž  planeta

Uran, která, jak se zjistilo po jejím objeve-

ní, nepohybovala tak jak měla, přesněji,

pohybovala se po dráze, která nesouhlasila

s výpočty vyplývajícími z gravitačního

působení Slunce a do té doby známých pla-

net. A byl to právě fyzikální rozbor těchto

poruch jenž vedl k objevení Neptuna.

Poruchy se totiž daly vysvětlit předpokla-

dem, že pohyb Uranu ruší gravitační půso-

bení do té doby neznámé a od Slunce ještě

vzdálenější planety ležící v blízkosti eklip-

tiky. Tuto domněnku vyslovil jako první

roku 1834 britský královský astronom

George Biddell Airy. Bohužel bez jakéko-

liv praktické odezvy, tj. nikdo se nepokou-

šel novou planetu vyhledat. Trvalo to devět

roků než se opět v mlhavém Albionu, v

Cambridgi, John Couch Adams k této

domněnce vrátil a po usilovné práci vypo-

čítal místo, kde by se ona rušící planeta

měla nacházet. Výsledek zaslal Airymu,

ale tehdy už o něj neměl zájem ani samot-

ný Airy. Naštěstí se ve stejnou dobu a to

naprosto nezávisle obdobnými výpočty

zabýval  i francouzský matematik Jean-

Joseph Urbain Le Verrier a ten svoje

výsledky postoupil observatoři v Berlíně.

Tam byl také záhy Neptun objeven pouhý

jeden stupeň od místa vypočteného a autor-

ství bylo připsáno hned dvěma pozorovate-

lům - Johannu Gallemu a Heinrichu

d´Arrestovi. Aby ani vzpomenutý mlhavý

Albion nepřišel zkrátka, tak tam brzy po

berlínském objevu Neptuna poprvé spatřil

James Challis v Cambridgi - ten však na

základě již zmíněných Adamsových výpo-

čtů. Aby tato historka byla úplnou, je třeba

dodat, že se pak vedly mezi Airym a Le

Verrierem spory o prvenství a že se zjistilo,

že Neptun byl už předtím mnohokrát spa-

třen, ale pro jeho pomalý pohyb byl pova-

žován za hvězdu. I Neptun obklopují

nevýrazné prstence, které byly objeveny

při zákrytech hvězd touto planetou v roce

1985. Jejich podrobné snímky byly zís-

kány až v srpnu 1989 díky legendární

sondě Voyager 2.  Známe zatím třináct

měsíců této planety. Z nich polovina se

nachází v prstencích planety. Největší

měsíc se jmenuje Triton (část povrchu

měsíce Triton viz fotografie vpravo). Je

téměř dokonale kulového tvaru s polomě-

rem 1 353 kilometrů a teplota na jeho povr-

chu dosahuje  – 2380 C. Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci září tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
NEPTUN (PRO STAROMILCE VODAN). 
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

BĚžNÝ PROVOZ HEREN PRO RODIČE 

S DĚTMI BUDE

PROBÍHAT NA OBOU PRACOVIŠTÍCH 

OD 1.9.2010

od 1.9. 2010 probíhají zápisy do kroužků pro děti a kurzů 

pro rodiče- zahájení kroužků v říjnu

pro děti: Cipískova školička (adaptační program na vstup do MŠ),

Hrátky s pohádkou 

(dramaticko-výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let), 

Pohybový kroužek

(odpolední kroužek pro děti od 3 do 6 let v tělocvičně)

pro dospělé: kreativní večery, kurzy a besedy pozitivního 

rodičovství, kurz osobnostního růstu,předporodní kurzy

pro nastávající rodiče aj.

Ostatní kurzy a kroužky jsou v jednání

- budou uveřejněny v průběhu září.

Připravujeme:

Podzimní burza oblečení a obuvi pro děti

4.10.-7.10. v MC Dvořákova

Jestliže chcete prodávat na burze, musíte si osobně

vyzvednout pořadové číslo a seznam 

na pracovištích MC 

v průběhu září. V době burzy se v MC nekoná

běžný program, MC sídl.Svobody je uzavřeno.

Dne 22. července 2010 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

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

stějova:

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

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

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

DUHA.

Laura Padrnosová

Filip Horváth

Denisa Kunertová

Tereza Holomková

Samanta Danišová

Žaneta Bradáčová

Dominik Šimánek

Sofie Ležáková

Jakub Černý

Eliška Balážová

Ema Umlaufová

Šimon Kupčík

Vendula Čáslavková

Eliška Janečková

Tereza Trpáková

Nikola Nováková

Lukáš Kvapil

Emma Karhánková

Adam Dadák

Kristýna Andrejcová

Robin Pekr

Adriana Görögová

Jakub Staněk

Lucie Königová

Jana Hýblová

Terezie Cetkovská

Cipísek připravuje nový školní rok

16.8.2010 ICM Prostějov 
spustilo nové webové stránky

Mateřské centrum Cipísek prožilo letní

prázdniny ve znamení tvořivých dnů,

pohádek i cestování.Letního programu,

který se konal v týdenních cyklech (Krea-

tivní týden, Z pohádky do pohádky či

Letem světem s Cipískem) se účastnilo

denně asi 15 rodičů s jedním či více dětmi

od miminek až po osmileté školáky.

Všechny aktivity byly určeny pro děti a

rodiče dohromady.  V novém školním roce

bude Mateřské centrum opět otevřeno

všem rodinám s dětmi. Připraveny jsou

dopolední i odpolední programy nejen pro

rodiče na rodičovské dovolené, ale také

pro rodiče a děti, které už MC odrostly, ale

rády se do centra vracejí. V programu

najdou své i nastávající maminky a tatín-

kové v rámci předporodní přípravy.Pro

rodiče pak Cipísek nabídne nově i kurz

osobnostního růstu, řadu besed a před-

nášek o pozitivním rodičovství a další

novinky.

Informační centrum pro mládež Prostě-

jov (ICM Prostějov) spustilo ve čtvrtek

12. srpna 2010 novou podobu svých

webových stránek, které stále najdete

na adrese www.icmprostejov.cz. Mají

nejen novou grafickou podobu, ale pře-

devším nový redakční systém, díky

němuž budou stránky pro uživatele

interaktivnější.

Staré stránky ICM Prostějov začaly fungo-

vat v roce 2006, a protože se práce v ICM

Prostějov stále vyvíjí, rozhodli jsme se v

roce 2009 pro celkovou změnu vzhledu

stránek i jejich redakčního systému tak,

aby byl pro jejich uživatele přehlednější a

nabídl jim i nám nové funkce. Grafická

podoba stránek je nyní celkověZjednodu-

šší a čistší. Vychází z barev loga, které

ICM Prostějov užívá, a došlo tak k sjedno-

cení celé jeho grafické prezentace. Reda-

kční systém je vystavěn na základě přizpů-

sobeného modulu systému Drupal, což je

open source redakční systém, tedy volně

přístupný software. Na přizpůsobení

modulu podle stávajících potřeb ICM Pro-

stějov má zásluhy především Benjamin

Rous, který působí v ICM Prostějov v

rámci Evropské dobrovolné služby. Tato

práce byla mezi jeho dalšími aktivitami

stěžejní.  Nové webové stránky jsou konci-

povány tak, aby nabízely kvalitní informa-

ční servis pro své návštěvníky, aby byly

pro uživatele co nejpřehlednější a aby

dávaly možnost se co nejrychleji dostat k

těm informacím, které návštěvníky zajíma-

jí. V levém panelu najde návštěvník jedno-

tné kategorie informací – vzdělávání,

práce, cestování, volný čas, sociálně pato-

logické jevy, občan a společnost, mládež a

EU – které nabízí každé ICM v ČR. V jed-

notlivých kategoriích najde návštěvník

informace týkající se celé České republiky,

především však informace regionální.

Nové stránky s sebou přinesly i několik

novinek pro své uživatele. Hned na první

straně se návštěvníci například dozví, které

články jsou nejaktuálnější, které jsou

nejčtenější a jaké akce ICM Prostějov

plánuje v nejbližší době. Návštěvníci mají

také možnost psát k jednotlivým článkům

komentáře, případně jejich prostřednic-

tvím položit dotaz pracovníkům ICM Pro-

stějov. Nové stránky si také mohou uživa-

telé přidat mezi své sledované RSS kanály,

či si je zařadit mezi oblíbené stránky na

Facebooku či Twitteru. Webové stránky

byly spuštěny do tzv. pilotního provozu,

během kterého dojde k jejich postupnému

vyladění tak, aby obstály v běžném provo-

zu. Doufáme, že naše nové webové strán-

ky přispějí k lepší informovanosti mladých

lidí v našem regionu, a že se budou líbit.

Budeme samozřejmě velmi rádi, pokud

nám napíšete své názory, postřehy, ale i

připomínky k novým webovým stránkám

na e-mail icm@cmg.prostejov.cz. 
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci srpnu své jubileum oslavili:

Antonín Tauš  Prostějov , Jiří Kubíček Pro-

stějov, Zdeňka Spáčilová Prostějov, Vladimír

Koudelka Prostějov,  Emil Pechert, Ing. Vra-

hovice,  Marie Štafová Prostějov, Marta Kalábová Pro-

stějov, Marie Vykoupilová Prostějov,  Antonín Hoňka,

Ing. Prostějov, Anna Burgetová Prostějov,  Marta Kra-

tochvílová Prostějov, Jiřina Muchová Prostějov, Ján

Németh Domamyslice, Věra Přikrylová Prostějov, Marie

Svobodová, Mgr. Prostějov, Josef Rimanovský Prostě-

jov, Bohumil Pácl Prostějov, Miroslav Kalabis Prostějov,

Zdeněk Šťastný Čechovice, Jiří Štěpán Prostějov.

Jaroslav Bednář Prostějov, Jindřich Spáčil,

Ing. Prostějov, Stanislav Němec Prostějov,

Anna Jankůová Prostějov, Věra Martinková

Prostějov, Rudolf Paar Prostějov, Vojtěch Mucha Pro-

stějov, Miloslav Houzar Prostějov, Františka Langerová

Prostějov, Ludmila Začalová Prostějov, Drahomíra

Franková Prostějov.

Ján Gajdoš Vrahovice, Naděžda Kubalčíko-

vá Prostějov, Karel Musil Prostějov, Radmila

Valentová Prostějov, Ludmila Kolaříková

Prostějov, Drahomíra Veisgärberová Prostějov, Antonie

Voráčová Prostějov.

Jiřina Juříčková Vrahovice, František

Šoman Vrahovice, František Hrubý Prostě-

jov, Milada Koutková Vrahovice, František

Doležel Prostějov, Miloslava Robová Prostějov.

Antonín Kužela Prostějov, Milada Brichtová

Prostějov, Ludmila Bendáková Prostějov,

Josefa Rábková Prostějov.
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František Žemla Prostějov, Věra Chrousto-

vá Prostějov, Marie Kučerová Prostějov,

Alois Procházka Prostějov. 

91

Františka Zatloukalová Prostějov, Marie

Spáčilová Prostějov.
92

Františka Malečková Prostějov.

94

Bohuslav Hanák Prostějov.
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VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
ČTVRTEK  16. ZÁŘÍ

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, 

místní organizace Prostějov

Lékařská přednáška

přednáškový sál

75

Již po šesté se rozhodli výsadkoví veteráni

České a Slovenské republiky zorganizo-

vat Memoriál zakladatelů výsadkového

vojska  gen. Palečka, gen. Krzáka a plk.

Černoty a poprvé i memoriál vynálezce

padáku Štefana Baniče. Původní organi-

zátoři KVV Brno z pořádání odstoupili, a

tak se organizace chopil KVV Prostějov.

Ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno

se podařil uspořádat závod na velmi

dobré úrovni. Celkem se závodu zúčastni-

lo 15 družstev a jedno družstvo mimo

soutěž. Soutěžilo se ve čtyřech discip-

línách. Plavání, hod granátem, házení šip-

kami a střelba ze vzduchovky. Podmín-

kou závodu byl nejnižší věk 60 let. 

Velmi netradiční závod byl v plavání. Byla to

štafeta 3 x 25 m. První závodník startoval z

bloků a měl uplavat 25 m pod vodou. Pokud

se vynořil nebo nadechl, nasbíral trestné

sekundy. Další závodníci již startovali z

vody. Na závodnících byl vidět sportovní

duch i v jejich vysokém věku. Střelba ze

vzduchovky a házení šipkami zase prokáza-

ly, že mají veteráni ještě stále pevnou ruku,

cit a dobrý zrak. Za některé výsledky by se

nemusel stydět ani závodník na republikové

úrovni. Po celou dobu vládla tradičně dobrá

a přátelská atmosféra. Každý z účastníků si

odnesl účastnický list a pamětní odznak za

memoriál. Vítězové potom medaile a

poháry. A jak závod nakonec dopadl? V cel-

kovém hodnocení družstev se umístil na 1.

místě KVV Prostějov II ve složení – Rudolf

Zapletal, Bohumil Petruška a Miroslav

Řepka. Součet jejich věku činil 217 let a po

Bratislavě byly druhé nejstarší družstvo. Na

druhém místě se umístil KVV Plzeň a bron-

zovou medaili si odvezli borci ze Zlína.

Pokud bychom měli hodnotit jednotlivé dis-

ciplíny, tak KVV Prostějov II obsadil prven-

ství v hodu granátem a v hodu šipkami. V

této poslední disciplíně házel nejlépe ze

všech Rudolf Zapletal. Ve střelbě ze vzdu-

chovky těsně unikla bronzová medaile

Bohumilu Petruškovi. Prostějováci měli

postavený ještě jeden tým, ten obsadil třetí

místo v plavání. Zde předvedl úžasný výkon

v plavání pod vodou předseda prostějovské-

ho klubu a prezident KVV České republiky

plk. v.v. Ing. Jindřich Starý s dalšími členy

družstva – Marií Starou a Jaroslavem Ondre-

jčákem.Na veteránech je vidět, že jsou to

jedna velká parta a že se scházejí rádi. Je

dobře, když takové kluby existují a aktivně

vyvíjejí svoji činnost. Zvláštní poděkování

nepatří jen organizátorům, ale i městu Pro-

stějov, bez jehož finanční pomoci by se

nepodařilo akce tohoto typu uskutečnit.

Mgr. Michal Mucha

9. ZÁŘÍ výbor
Hodnocení I.pololetí 

a letní zájmové činnosti

16. ZÁŘÍ přednáška
Lékařská přednáška

7. ŘÍJNA výbor  Příprava MDS

14.ŘÍJNA kavárnička
Kavárnička ke 

Dni seniorů

4.LISTOPADU výbor
Příprava ke Dni jubilantů

11.LISTOPADU beseda
Vzpomínáme na Adinu 

(ke stému výročí narození)

18.LISTOPADU oslava
Slavnostní posezení 

s našimi jubilanty

2.PROSINCE výbor
Příprava vánoční besedy

9.PROSINCE kavárnička
Vánoční přátelské posezení

Další informace:

Výborové schůze se konají v místnosti

Domovinky na Tetíně č. 1. ve 13:30 hod.

Besedy a ostatní akce pro všechny členy se

konají vždy ve 14:00 hod. v před-

náškovém sále Národního domu. Zájezdy

do divadel, vycházky, vlastivědné zájezdy

a jiné akce budou vždy projednány na spo-

lečných besedách. 

Případné změny programu si výbor
vyhrazuje

VÝSADKOVÍ VETERÁNÍ TRHALI REKORDY

SVAZ DŮCHODCŮ České republiky, místní organizace Prostějov
oznamuje svůj plán činnosti na II.pololetí roku 2010:
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ZÁŘÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Letní měsíce rychle uběhly a v knihovně se

už chystá plný provoz s novými i tradičními

pořady pro Vás, pro čtenáře a návštěvníky

knihovny. 

Po prázdninách, kdy jsme se zaměřili přede-

vším na program pro dětské čtenáře, Vám

nabídneme širokou škálu pořadů, ze kterých si

určitě vyberete ten svůj. Po letní přestávce se

znovu rozjedou čtvrteční Poradny SOS pro

spotřebitele, Tvořivá knihovna pro milovnice

rukodělných prací, cestopisné přednášky a

samozřejmě řada akcí pro děti. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Také máte pocit, že se vám zhoršuje

paměť? Nemůžete si vzpomenout, kam jste

dali klíče? Jak se jmenuje spolužák, které-

ho jste nedávno potkali? A co jste to vlastně

chtěli koupit? Připadají vám tyto otázky

povědomé?

Pak přijďte v pondělí 6. září 2010 do studovny

Městské knihovny Prostějov. Zdeňka Adlero-

vá, certifikovaná trenérka paměti a členka

České společnosti pro trénování paměti a

mozkový jogging vás seznámí s možnostmi,

jak si paměť zlepšit. Přednáška je úvodem ke

kurzu trénování paměti, který bude od října

probíhat v naší knihovně. Účastníci kurzu se

budou setkávat se svými vrstevníky, vyměňo-

vat si zkušenosti, možná si zde najdou nové

přátele a hlavně přijdou na různé „fígle“, jak si

lépe pamatovat … Denní trénink v délce 10 -

15 minut představuje významné opatření k

udržení duševního zdraví. Trénování paměti je

stejně tak důležité jako tělesný pohyb! Kurz je

veden takovou formou, že se vám bude zdát,

že si hrajete, nikdo vás nebude hodnotit,

známkovat ani zveřejňovat vaše výsledky. Při-

jďte se podívat, bude legrace!

Těší se na Vás Mirka Vyroubalová

JAK SE CO DĚLÁ
Sérii pořadů o tom, jak se vytvářejí nej-

různější média,uvádí Městská knihovna v

rámci projektu K21, který se uskutečňuje

za finanční podpory Ministerstva kultury.

21. září v 10 hodin zahájíme na dětském

oddělení pořadem  Jak se dělá rozhlas, kde

nám profesionální tvůrci z Českého rozhla-

su Olomouc přiblíží problematiku práce se

zvukem a přípravou rozhlasových pořadů.

Pořad je primárně určen studentům středních

škol, ale uvítáme i další zájemce. Je nutné se

předem ohlásit. Koná se na dětském oddělení

Vápenice 9. Jak se dělá film. Tento díl série

bude patřit prostějovským filmařům Vojtěchu

Pospíšilovi, Jakubu Vejmolovi a Miroslavu

Ondrovi, kteří natočili dokumentární film o

spisovateli a novináři Edvardu Valentovi.

Diváci budou moci nejen shlédnout film Život

samé psaní, ale hlavně si budou moci v

následné besedě poslechnout, co všechno se

musí udělat, když se někdo pustí do filmování.

Uvedeme 30. září v 17 hodin ve studovně

Městské knihovny. Do konce tohoto roku vás

ještě pozveme na  pořady Jak se dělají noviny,

Jak se píše kniha a Jak se dělá divadlo.

-měk-

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ A LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ

KNIHOVNA NA FILMOVÉM TÁBOŘE

Během prázdnin probíhaly na dětském

oddělení Městské knihovny nejrůznější

soutěže. Kromě Pizza kvízu, při kterém

byli výherci odměňováni bezprostředně po

vyluštění kvízu chutnou pizzou z kuchyně

Jarmily Šmucrové a Lídy Coufalové, bude-

me ještě vybírat vítěze výtvarné soutěže O

nejkrásnější pohádkovou postavu. Tuto

soutěž hodnotíme ve spolupráci s předsta-

viteli města, pod záštitou místostarosty ing.

Pavla Drmoly. 

Po celý srpen probíhala na dospělém oddělení

První křížovkářská soutěž. Soutěžit mohl

každý návštěvník knihovny a správně vylu-

štěné křížovky jsme zařadili do osudí. Tři úsp-

ěšní luštitelé budou vylosováni a odměněni

publikacemi. Tuto soutěž jsme připravili ve

spolupráci s hádankářsko-křížovkářským

kroužkem Hanáci Prostějov. Autorem křížov-

ky byl Bohumil Korčák. Stejně tak budeme

losovat výherce akce Jak udělat knihovně

radost aneb Od Plumlovské přehrady až po

Niagárské vodopády, jste nám posílali pohle-

dy z Vašich cest. Všechny výsledky zveřej-

níme nejpozději do 10. září na viditelných

místech v knihovně a na našich webových

stránkách

www.knihovnapv.cz . 

Ačkoli byla náplň letošního filmového

tábora Sobotín 2010 zaměřená převážně

na filmování, našlo se místo i pro literární

tvorbu. Literární semináře, vedené Alešem

Procházkou ředitelem Městské knihovny

Prostějov, si kladly za cíl podnítit v účast-

nících jejich zájem o psaní. Bylo velice

zajímavé sledovat, kam fantazie zavede

mladé spisovatele, když mají reagovat na

novinový článek nebo třeba na básně Jiřího

Wolkera. 

Zadání úkolu znělo: Přečtěte si novinový

článek (například o tom, že v Indii sloni roz-

dupali vesnici), a tuto událost zasaďte do

příběhu – buď jako začátek nebo jako vyústě-

ní děje. Nebo jiný úkol: Přečtěte si některou z

básní (například Poštovní schránka) a zkuste

napsat příběh – buď o ní, nebo o lidech okolo

ní. Mladší děti mohly místo povídek nebo bás-

niček vytvořit komiks. Některé povídky se

velice vydařily a budeme je publikovat v časo-

pise Grepfruit. Jako malou „ochutnávku“

uvádíme báseň Anity Zemanové a Kláry

Pudové. 

Sloní příběh

Rázuju si to krajinou,
nikdy nemyslím na jinou.

Ta překrásné oči má, 

je to moje jediná.
Chobotem mávám tam a sem,

u toho kývám ocasem.

Všude kolem mě Indie,
ta beznaděj mě zabije.

Já platit neměl nikdy čím,
živím se masem člověčím.
Ona z bohaté rodiny je,

pro mé činy mě nemiluje.
Chobotem mávám tam a sem,

u toho kývám ocasem.

Já nerad lidi zabíjím
a myslím, že se nemýlím,

když řeknu slova pravdivá,
že nic jiného mi nezbývá.

Chobotem mávám tam a sem,
u toho kývám ocasem.

Jednoho dne jsem se osmělil,
mou milovanou oslovil.

Avšak když jsem šli přes Dílí, 
mou slonici mi zabili.

Bez Tebe můj život už smysl nemá,
lásko, bylas má vyvolená.

(Podle článku Indičtí vesničané prchají před nájez-

dy zabijáckých slonů)
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IX. Mezinárodním sochařské sympozium Hany Wichterlové v  Prostějově, se 

uskutečnilo od 22. července do 5. srpna 2010 ve Smetanových sadech. Svá díla zde 

tvořili Maša Paunovic ze Srbska, Hanife Yüksel z Turecka, Martin Navrátil ze Slo-

venska a Aleksandre Phophkhadze z Gruzie. 

IX M i á d í h ř ké i H Wi h l é P ěj ěě

Sochaři společně s organizátory si našli i chvilku navštívit prostějov-

skou radnici, kde je přijal starosta Jan Tesař a místostarosta Pavel Dr-

mola

Maša  ze Srbska 

socha Bez názvu Saša z Gruzie   Přesýpací hodiny Martin  ze Slovenska Nit existence

Hanife z Turecka Cesta života

25. srpna 201025. srpna 2010 2525
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Vyhodnocení řidiči FTL 
- osobní doprava:“

 

Koutný Miloslav 250 000 km

Halouska Ctibor 500 000 km

Němec Vlastislav 500 000 km

Kilián Ľudovít 750 000 km

řidiči FTL - nákladní 
doprava:

Tesař Květoslav 750 000 km

Navrátil Miroslav 1 500 000 km

Němec Josef 1 500 000 km

Pinkas Jaroslav 1 500 000 km

Škvír Demeter 1 500 000 km

Matoušek Pavel 1 750 000 km

Harik Milan 1 750 000 km

Kyselák Antonín 2 000 000 km

Turek Pavel 2 500 000 km

Stále více lidí má dnes doma počítač a 

přístup k internetu a jeho službám a stále 

více z  nich chce komunikovat se svými 

dodavateli moderně a efektivně. Necho-

dit například s každou složenkou na poš-

tu nebo vyřizovat své záležitosti s vodou 

na zákaznickém centru ve městě. Spo-

lečnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 

a.s. (dále jen MOVO), která je členem 

skupiny Veolia Voda, jim jde s nabídkou 

nových elektronických zákaznických slu-

žeb vstříc. 

Patří mezi ně například osobní zákaznic-

ký účet, dostupný na webových stránkách 

MOVO na adrese www.smv.cz. Ten zákaz-

níkům umožní nejen nepřetržitý přístup 

k  informacím, ale zejména pak kontrolu 

jejich výdajů. Kdo má informace, lépe si do-

káže svou spotřebu vody, ale i vynaložené 

náklady na její zajištění řídit, rozhodovat se 

jak uspořit apod.  Osobní účet je naprosto 

zabezpečený před zneužitím, přístupný jen 

pro osoby, které jeho majitel určí.  Zákazníci 

tak mají přehled nejen o své spotřebě vody, 

ale o všech svých fakturách, odečtech vodo-

měru ve svém odběrném místě, stejně jako o 

možnosti nahlásit změnu smluvních údajů, 

výši placených záloh, nebo možnosti doručit 

samoodečet vodoměru atd. 

Další novinkou jsou elektronické fak-

tury pro zákazníky. Faktura je zasílána 

na uvedenou elektronickou adresu jako 

příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. 

Doporučuje se hradit tyto faktury buď 

přímým inkasem z  účtu zákazníka nebo 

jednotlivým příkazem k úhradě. O aktivaci 

této služby je možné požádat na zákaznické 

lince 800 100 063 nebo e-mailem na zc@

smv.cz stejně jako osobně přímo v zákaz-

nických centrech MOVO v Olomouci, Pro-

stějově, Uničově, Valšských Kloboukách a 

Zlíně.   

MOVO zavedla také nový způsob plat-

by za vodu, a to přes terminály SAZKY, 

které jsou u čerpacích stanic, v nákupních 

centrech, prodejnách tabáku apod.  Tam 

stačí pouze předložit čárový kód, umís-

těný v příloze faktury a částku v hotovos-

ti zaplatit.  Výhodou této služby je pouze 

15korunový poplatek, který nezávisí na 

výši úhrady.  

Havárie vody Vám může 
přijít na mobil

Zákaznická linka společnosti MORAV-

SKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. funguje 24 ho-

din denně 7 dní v týdnu a její operátoři 

poskytují veškeré informace, které se týkají 

dodávek vody a odvádění a čištění odpadní 

vody.  Po telefonu je možno se také zaregis-

trovat k zasílání informací prostřednictvím 

SMS zpráv. 

MOVO zdarma rozesílá důležité infor-

mace například o dodávkách vody, ha-

váriích, odstávkách vody včetně předpo-

kládaného termínu ukončení odstávky a 

další. K této nové službě se již na Moravě 

přihlásilo více než 2800 zákazníků a bylo 

jim od roku 2006 rozesláno na 60 tisíc 

zpráv.  Kromě upozorňování na odstávky a 

havárie lze tímto způsobem získat také in-

formace o cenách, změnách provozní doby 

zákaznického centra a jiné.  Registraci je 

možné provést na www.voda-info.cz , na 

tel. 800 100 063 nebo zaslat SMS ve tvaru 

VEOLIA na číslo 720 001 112.

Dětské dopravní hřiště, které ve-

řejnosti a zejména těm nejmenším 

chybělo po dva týdny, je od 16. 8. 

2010 opětovně přístupné. První eta-

pa rekonstrukce je skončena, hřiště 

však výhledově čeká ještě druhá fáze 

oprav. Než k ní bude přikročeno, 

mohou si však děti i mládež opět užít 

své oblíbené zábavy. Cílem přestav-

by je zejména zkvalitnění povrchu 

hřiště a vybudování nového kruho-

vého objezdu. Všichni zájemci bližší 

informace nejen o otevírací době 

naleznou na webu: www.sportcent-

rumddm.cz -jn-

Ve dnech 2. – 8. 8. 2010 

mělo město Prostějov již 

podruhé své zástupce na 

XVII. celopolském vokálně 

– instrumentálním festiva-

lu pro handicapované děti 

a mládež v  partnerském 

městě Šroda. Tentokrát nás 

reprezentovalo Občanské 

sdružení na pomoc zdra-

votně postiženým LIPKA, 

konkrétně Stanislav Cibik, Jana Drtílko-

vá, Oldřich Suchan a Martina Trundo-

vá. A reprezentovali nás opravdu dobře. 

Slovy chvály nešetřil ani starosta okresu 

Šroda Piotr Piekarski. „Mohli jsme si tak 

užít nejen jedinečné atmosféry festivalu, 

ale získat řadu informací a podnětů při 

řešení sociální problematiky od našich 

polských přátel“ uvedla místostarostka 

Alena Rašková, která se zúčastnila fes-

tivalu v  roli pozorného diváka. Šroda 

na oplátku využije našich zkušeností při 

pořádání mezinárodních sportovních 

her, které zde proběhnou v  roce 2012. 

„Velmi důležité jsou pro nás zejména 

Vaše zkušenosti ohledně čerpání fi nanč-

ních prostředků z Visegradského fondu 

na tuto akci,“ uvedl Piekarski.

 RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, 

 vedoucí Odboru kancelář starosty -Bezplatná právní poradna,
Lidická ulice č. 35, Prostějov

Předem je nutno se objednat na telefonu: 582 345 812 
 

Září:
     8.   9.  2010  od :14.00 hod.

               23.   9.  2010    od :16.00 hod.
Říjen: 

  14. 10 .2010  od: 16.00 hod.

               27. 10. 2010  od: 14.00 hod.
Listopad: 

  10. 11. 2010   od: 14.00 hod.

  25. 10. 2010     od: 16.00 hod. 
Prosinec: 

  15. 10. 2010  od: 14.00 hod.

Leden:     
  12. 1.  2011  od: 14.00 hod.

Handicapovaní na festivalu ve Šródě
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Centrum zdraví, které se nachází 

nedaleko centra města Prostě-

jova, v ul. Vodní, je otevřeno ve-

řejnosti. V  příjemném prostředí 

zde pacienti najdou pod jednou 

střechou lékárnu, optiku, ordi-

nace lékařů a další služby. Přímo 

za objektem je zřízeno nové par-

koviště pro pacienty ordinací i 

lékárny.

„Lékárna v Centru zdraví byla ote-

vřena letos v  srpnu a je k dispozici 

nejen pacientům centra, ale i všem 

ostatním. Provozní doba je pondělí 

až pátek od 7:30 do 17:00, do objek-

tu je bezbariérový přístup. Zajíma-

vou službou je možnost objednání 

přípravků předem prostřednictvím 

telefonu nebo mailové adresy,“ říká 

PharmDr. Markéta Kohoutová, která lékár-

nu vede. Telefonické spojení do lékárny je 

582 335 138, mobil 606 645 308.

V objektu fungují dále 
ordinace následujících

lékařů:
MUDr. Oldřich Dostál gynekolog

MUDr. Martin Balák gynekolog

MUDr.  Ivana Polzerová gynekolog

MUDr. Jana Dostálová zubní lékařka

Od 1.9.2010 to bude také ordinace oční 

lékařky MUDr. Lenky Papicové.  -red- 

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Naše město už několik let po-

skytuje občanům možnost třídit 

vysloužilé spotřebiče – mimo 

jiné televize a monitory. Nyní 

můžeme přesně vyčíslit, kolik 

elektrické energie, ropy, uhlí, 

primárních surovin a vody jsme 

díky tomu ušetřili, stejně jako 

o kolik jsme snížili produkci 

skleníkových plynů nebo ne-

bezpečného odpadu. Informace 

nám poskytla analýza neziskové 

společnosti ASEKOL, která pro 

nás zajišťuje sběr a recyklaci občany 

tříděných elektrozařízení (konkrétně 

televizorů a monitorů).  

Zpětný odběr a recyklace jedné televi-

ze uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 

žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého 

svícení, spotřebu ropy osobního au-

tomobilu za 22 km jízdy nebo zabrání 

vzniku odpadní vody z deseti sprchová-

ní. Tato zjištění přinesla analýza dopadu 

sběru a  recyklace televizí a monitorů 

na životní prostředí, jejíž vytvoření ini-

ciovala společnost ASEKOL. Výsledek 

studie jednoznačně prokázal, že  zpětný 

odběr elektrozařízení je pro životní pro-

středí přínosný.

Studie posoudila systém zpětného od-

běru televizorů a počítačových monito-

rů. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpra-

cování až do okamžiku fi nální recyklace 

jednotlivých frakcí vyřazených spotře-

bičů do nového produktu nebo k jejich 

konečnému zneškodnění. Pro každou 

frakci byly vyčísleny dopady na životní 

prostředí. Výsledky studie byly prezen-

továny jako spotřeba energie, surovin, 

emise do ovzduší, vody a produkce od-

padu. 

Podle údajů společnosti ASEKOL ob-

čané Prostějova v loňském roce vytřídi-

li 2 148 televizí a 1 261 monitorů. Tím 

jsme uspořili 506,49 MWh elektřiny, 

10 053,77 litrů ropy, 2 554 837 m³ vody 

nebo 22 652,83 tun pri-

márních surovin. Navíc 

jsme snížili emise skle-

níkových plynů o 135,24 

tun CO
2

 ekv. a produkci 

nebezpečných odpadů o 

517 tun. 

Když si uvědomíme, 

že například osobní au-

tomobil vyprodukuje za 

rok provozu 2 tuny skle-

níkových plynů a jedna 

čtyřčlenná domácnost 

průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 

elektrické energie, jsou to impozantní čísla. 

Přestože studie byla zaměřena pouze 

na televize a monitory, přínos pro život-

ní prostředí představuje recyklace všech 

ostatních druhů starých spotřebičů. Dík 

si tedy zaslouží všichni, kteří elektrood-

pad nevyhazují do popelnice nebo do-

konce do přírody, ale nosí jej do sběrné-

ho dvora.    Děkujeme, 

 že šetříte životní prostředí.

V minulém roce občané Prostějova odevzdali V minulém roce občané Prostějova odevzdali 
k recyklaci 2 148 televizorů a 1 261 monitorůk recyklaci 2 148 televizorů a 1 261 monitorů

Centrum zdraví Centrum zdraví otevřenootevřeno

Od středy 1. 9. 2010 dochází na zá-

kladě požadavků cestujících a obcí ke 

změnám některých příměstských jízd-

ních řádů v  okrese Prostějov. V  pra-

covní dny bude zavedeno nové auto-

busové spojení mezi Prostějovem a 

Kojetínem. Autobus FTL linky 780631 

bude odjíždět z Prostějova v 7:15 hod. 

Tento spoj na osmou hodinu bude pří-

nosem především pro studenty Gym-

názia Kojetín. Zpáteční spoj pojede 

z Kojetína v 9:30 hod. Současně budou 

nově zavedeny spoje na lince 780756 

mezi Němčicemi nad Hanou a Ivano-

vicemi na Hané, které mají zajistit ná-

voz zaměstnanců na třísměnný provoz 

v Ivanovicích na Hané. 

Nově je také v  dálkových autobusech 

FTL označených logem „WiFi ZDARMA“ 

poskytován bezplatný internet. Týká se to 

především linek 780970 Rožnov pod Rad-

hoštěm a 780980 Hradec Králové.

Upozorňujeme žáky a studenty, aby si ne-

zapomněli řádně potvrdit žákovské průkazy 

na slevu z jízdného, jinak jim tato sleva ne-

bude v novém školním roce uznána.

Bližší informace o změnách jízdních 

řádů a potvrzování žákovských průkazů 

lze získat v Informační kanceláři FTL, tel. 

582 333 181 nebo na www.ft l.cz.

Změny autobusových jízdních řádů
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Sedm dětí, které se aktivně účastní 

volnočasových aktivit či jsou doučová-

ny v rámci programu podpora vzdělá-

vání, které pořádá organizace Člověk v 

tísni, dostaly za svou snahu a vytrvalost 

dárek v podobě výletu do ZOO a Dino-

parku ve Vyškově. 

„Pro dopravu do Vyškova a zpět jsme 

využili cestu vlakem. Některé děti jely 

vlakem vůbec poprvé a cestu vyplněnou 

hrami, jako je např. slovní fotbal apod., si 

dokonale užily,“ říká koordinátor volno-

časových aktivit Václav Krejčíř. 

ZOO Vyškov se zaměřuje na chov 

domácích zvířat z celého světa a jeho 

součástí je také „Babiččin dvoreček“, 

což je kontaktní část ZOO, která svou 

atmosférou připomíná starý selský 

dvůr i s jeho zvířaty, které si mohly 

děti pohladit či nakrmit. „Děti nadšeně 

přivítaly velké množství nejrůznějších 

prolézaček a atrakcí, kterých je ZOO 

plná. Velice se jim líbilo i dětské hřiště. 

Znalosti dětí jsme si vyzkoušeli i u na-

učných panelů na téma život  (např. pa-

nel „Čím jsou zvířata užitečná“ ), kte-

rými je ZOO vybavena.,“ dodal Václav 

Krejčíř. 

Ze ZOO rovnou mezi dinosaury
Druhou částí výletu byla návštěva 

Dinoparku, kam se děti dostaly 

speciálním vláčkem Dinoexpres. Di-

nopark o ploše 3 ha je vybaven asi 20 

modely dinosaurů v životní velikosti, z 

nichž některé jsou ozvučené a částečně 

i pohyblivé. 

Kromě samotné prohlídky parku děti 

navštívily také 3D kino a vyzkoušely si 

paleontologické pískoviště, kde v písku 

hledaly a očišťovaly kosti dinosaurů 

a tím si na vlastní kůži mohly zkusit 

práci archeologů. Na závěr návštěvy 

Dinoparku si děti samy zorganizovaly 

soutěž v běhu.

Celá akce se uskutečnila v rámci real-

izovaného projektu Komplexní program 

sociální integrace na Prostějovsku fi nan-

covaného z Operačního programu lidské 

zdroje a zaměstnanost se uskutečnil dne 

14.7.2010. -pk-

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Koření od Lubana  
pro celou rodinu 

Prázdninové setkání 
Zašlete nám do redakce Rad-

ničních listů svou prázdninovou 

fotografi i ze zajímavého místa či 

ze setkání se zajímavým člověkem. 

Vaše fotografi e s  krátkými popis-

kami zveřejníme v zářijových Rad-

ničních listech. 

Uzávěrka příspěvků, které zasílejte 

elektronicky na adresu jana.gaboro-

va@prostejov.eu, je 15.září 2010.

Také se Vám stalo, že trávíte v kuchyni 

úmorné hodiny nad sporákem a pokrm 

stále nemá tu správnou chuť? Pochoutka 

v  takovém případě zřejmě potřebuje to 

správné koření.

„Působíme na českém trhu již něko-

lik let. Hospodyňky u nás najdou koření 

a kořenící směsi do těstovin, salátů, na 

všechny druhy masa, ryb, rýži a bram-

bory. Pro milovníky zdravé výživy máme 

připravené směsi bez soli, glutamanů a 

různých přídavných látek.

Gurmáni ocení široký výběr domácí-

ho i exotického koření. Máme na výběr 

z 350 druhů koření, například šafrán, ko-

riandr, různé druhy pepřů nebo vanilko-

vý lusk,“ popisuje Eva Švédová, majitelka 

obchodu.

Exotické koření je k mání v OD Prior 

v Prostějově, v Riegrově ulici v Olomou-

ci a také v  nově otevřené prodejně na 

Plumlovké ulici hned vedle Úřadu práce.

„Přijďte si k nám okořenit život! Rádi 

Vás uvidíme,“ dodává Švédová. -red-

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

Za celoroční píli byly děti odměněny výletem do ZOO a Dinoparku Za celoroční píli byly děti odměněny výletem do ZOO a Dinoparku 
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Zámecký park v Čechách pod Kosířem ožil Zámecký park v Čechách pod Kosířem ožil 
O víkendu 24. a 25. červen-

ce se sjeli do zámeckého parku 

v Čechách pod Kosířem pozvaní 

mistři řemesel. Již potřetí se zde 

konal Mezinárodní sraz mistrů 

řemesel kolářského a kočárnic-

kého JOSEFKOL 2010. Letošní 

ročník se nesl v  duchu motta: 

„ Propojení generací, aneb do-

kážeš zázraky, když víru máš“. 

Nutno podotknout, že hlavní 

organizátoři akce Muzeum ko-

čárů a občanské sdružení histo-

rické kočáry „Mylord“ a jejich 

partneři, připravili v  letošním 

ročníku pro diváky úžasný pro-

gram a nebývalou podívanou. 

Určitě zanechalo v duších i srdcích lidí ob-

rovský zážitek slavnostní odhalení největší-

ho smutečního kočáru všech dob za účasti 

všech řemeslníků Josefk olu. Jeho oprava a 

restaurování bude trvat ještě minimálně 

2-3 roky, ale poselství předků, kteří nám 

něco odkázali, tak nebude zapomenuto. 

Velké poděkování patří všem, kteří přispě-

li nějakou fi nanční částkou na záchranu 

tohoto díla. Největší podíl a zároveň velký 

dík patří Olomouckému kraji. Nedělnímu 

slavnostnímu odhalení byl přítomen osob-

ně i hejtman Olomouckého kraje Ing. Mar-

tin Tesařík.

Hlavním programem obou dnů bylo 

předvedení historické scény zapomenutých 

řemesel kočárnictví. Pozvaní byli kováři, ko-

láři, sedláři, řezbáři, lampáři, skláři, malíři, ča-

louníci, podkováři, výrobci bičů a jiní mnoh-

dy zapomenutí řemeslníci. Ředitel muzea 

kočárů a hlavní tvůrce Setkání mistrů řeme-

sel Václav Obr předvedl úžasnou podívanou, 

kdy propojil nádhernou muziku, pohyb ře-

meslníků a těžkou práci v jeden celek. Diváci 

měli možnost vidět zápřah kočárových koní 

a ukázky jízdy a umění mistrů opratí. Sami 

měli možnost se v restaurovaných kočárech 

svézt. Rovněž měli možnost vidět a slyšet vše 

o podkovářství, tedy kování koní. Na vlastní 

oči mohli účastníci Josefk olu vidět hamro-

vání, nasazování ráfů, ohýbání dřeva a jiné 

řemeslné práce. Rozhodně zajímavou doplň-

kovou formou celého dne byly soutěže pro 

děti a dospělé, kde si mohli lidé zkusit 

kutálení loukoťového kola na čas, chůzi 

na chůdách, či jízdu na vysokém kole za 

doprovodu Českého klubu velocipedistů 

1880. Dětem se líbila i jízda na koních. 

Atmosféru té doby dodávala hra na fl a-

šinet. Na setkání byla letos pozvána dělo-

střelecká garda z Javorníku. Vojáci salvou 

z historických děl slavnostně zahajovali 

tento sraz. Oba dva dny předváděli žáci 

bubenické školy Ivo Samiece úžasné vý-

kony při upoutávkách na svůj večerní 

koncert. Jejich sobotní večerní koncert 

v zámecké zahradě byl vyvrcholením a 

odměnou celého dne.

 Diváci měli možnost shlédnout i 

řezbářskou práci dětí. Historické kočá-

ry Mylord umožnily na Josefk ole uskuteč-

nit malý workshop řezbářské dílny. Děti si 

zde mohly zkusit vyřezávat dřevěné misky. 

Pochopily, že vyřezat z  kusu dřeva misku 

na jídlo není až tak jednoduchá věc a že to 

stojí mnohdy i velké úsilí. 3.ročník se i přes 

počáteční nepřízeň počasí vydařil a přilákal 

rekordní počet diváků. Josefk ol má rozhodně 

své místo a opodstatnění a už se těšíme, co 

bude náplní příštího ročníku.  

Mgr. Michal MUCHA
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Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

POTŘEBUJETE HLÍDÁNÍ DĚTÍ?POTŘEBUJETE HLÍDÁNÍ DĚTÍ?

DENNÍ PROVOZ JE OD 7:00 DO 18:00 HOD.
NÁSTUP MOŽNÝ KDYKOLI BĚHEM ROKU,  

kroužky:kroužky:

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ JAZYK

Výuka plavání, saunaVýuka plavání, sauna

VÝTVARNÁ ČINNOST

KERAMICKÝ KROUŽEK

POHYBOVÁ ČINNOST 

HUDEBNÍ ČINNOST

TANEČNÍ KROUŽEK

SÍDLO: J.V. MYSLBEKA 118, KRASICE, prostějovSÍDLO: J.V. MYSLBEKA 118, KRASICE, prostějov
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informací Volný čas

Ve druhé polovině června příštího 

roku se v Olomouckém kraji uskuteční 

Hry V. letní olympiády dětí a mláde-

že České republiky, 

jejichž pořadatelem 

je Olomoucký kraj, 

organizační zajištění 

má na starosti spo-

lečnost TK PLUS. 

Dějištěm tohoto vý-

znamného klání bu-

dou města  Olomouc 

a Prostějov. Přestože 

termín olympiády je 

ještě téměř celý rok 

vzdálen (21. – 26. 6. 

2011), pořadatelé už 

začínají na přípravě 

akce intenzivně pracovat. Spolupraco-

vat budou i zástupci města Prostějova.

„V prvé řadě je třeba na dané období za-

rezervovat některá městská sportoviště, která 

pro tyto účely poskytneme bezplatně. U nás 

v Prostějově se bude hrát basketbal, házená, 

tenis, nohejbal, dále zde proběhnou soutěže 

v gymnastice, cyklistice, zápasu či v  boxu. 

Místem konání jednotlivých sportovních 

soutěží tak bude například hala Sportcentra,  

velodrom, tělocvična Reálného gymnázia, 

areál TK, Švehlova střed-

ní škola nebo prostory 

sokolských organiza-

cí,“ vysvětluje předseda 

Komise pro mládež a 

tělovýchovu Rady měs-

ta Prostějova Michal 

Mϋller.

Škála sportů pro nad-

cházející olympiádu dětí 

a mládeže je však mno-

hem širší. Kromě zmí-

něných disciplín, které 

proběhnou v Prostějově, 

se diváci mohou v Olo-

mouci těšit ještě například na atletiku, plavá-

ní, fotbal, volejbal, vodní slalom, golf, karate 

či orientační běh. Opomenuti nezůstanou ani 

handicapovaní sportovci. Předpokládaný po-

čet účastníků je kolem pěti tisícovek!

„Z toho všeho vyplývá, že půjde o obří 

akci. Organizační zkušenosti, které jsme 

nabyli při nedávných Mezinárodních spor-

tovních hrách mládeže v Prostějově, tak jistě 

nabídneme i při spolupráci na přípravě této 

akce,“ dodává Mϋller.

Ani příznivci kulturního vyžití nepřijdou 

při této příležitosti zkrátka. „Plánována je 

také pěvecká a taneční soutěž, na jejíž přípra-

vě se bude podílet vedoucí oddělení DUHA, 

Odboru kultury a školství Městského úřadu 

Prostějov, Alice Gregušová, která prokázala 

své kvality mimo jiné i při koncipování zá-

věrečného galavečera Mezinárodních spor-

tovních her mládeže v  Prostějově,“ uzavřel 

předseda komise pro mládež a tělovýchovu 

Michal Mϋller.  -jg-

Hry V. letní olympiády dětí a mládeže Hry V. letní olympiády dětí a mládeže 
České republiky proběhnou i v Prostějově!České republiky proběhnou i v Prostějově!

SportKaleidoskop 
informací

TJ Sokol I Prostějov připravila na novou sezonu program cvičení pro všechny věkové 

kategorie od nejmenších až po ty dříve narozené.

Cvičení pro děti předškolního věku
a cvičení žákyň si můžete vybrat z těchto nabídek :

Cvičení rodičů a dětí ve věku 2-4 roky – každé úterý od 17.00 - 18.00 hod., dále cvičení 

předškolního žactva ve věku 4-6 roků – každou středu od 16.00 - 17.00, tradiční cvičení mlad-

ších a starších žákyň  a žáků  bude vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17.00 - 19.00 hod. Za celý 

rok zaplatíte  členský a oddílový příspěvek ve výši 260 Kč což je cca 6 Kč na jednu cvičební 

hodinu. Proč toho nevyužít!

Cvičení pro ženy aerobiku a bodystylingu :
Více i méně náročná cvičení s bedýnkami, gumami, overbaly i bez nich jsou organizována 

takto: aerobik vždy v pondělí a ve čtvrtek od 19.00 - 20.00 hod. (velmi vhodné pro studentky 

a mladší ženy) v hlavním sále a bodystyling každé úterý a čtvrtek od 15.00 - 16.00 hod. v před-

náškovém sále sokolovny. Za celý rok zaplatíte členský a oddílový příspěvek ve výši 600 Kč, 

což činí cca 7,50 Kč na jednu cvičební hodinu,  pokud se účastníte dvou cvičení v týdnu. U 

důchodců a žen na mateřské dovolené činí příspěvek pouze 400 Kč/rok. Proč toho nevyužít!

Cvičení pro ženy pokročilejšího věku „pilátes“ :
Je v naší jednotě rovněž velmi navštěvované a oblíbené cvičení „pilátes“, které je organizo-

váno vyjímečně dopoledne a to každé úterý a čtvrtek od 10.00 - 11.00 hod. v přednáškovém 

sále. Důchodci zde zaplatí za celý rok členský a oddílový příspěvek ve výši 400 Kč, což při 

cvičení 2x v týdnu představuje 5 Kč na jednu cvičební hodinu. Kde můžete cvičit levněji? 

Přihlášku na toto cvičení je třeba předem dohodnout s cvičitelkou.

Cvičení jógy pro všechny generace a skupiny :
Jóga má velmi kladný podíl na jisté duševní rehabilitaci každého člověka a v jednotě patří 

toto cvičení mezi nejnavštěvovanější cvičení. Organizuje se dle rozpisu 3x v týdnu a to každé 

pondělí od 9.30 - 11.00 a večer od 19.00 - 20.30 a ve středu od 19.00 - 20.30 hod.. Důchodci 

zde zaplatí za celý rok členský podíl 400 Kč, dospělí uhradí částku 600 Kč a mládež 260 Kč za 

celý rok, což při účasti na všech hodinách představuje zřejmě nejnižší příspěvky v republice 

na 1 cvičební hodinu – důchodci 3,50 Kč, dospěli 5 Kč a mládež 2 Kč. To je tedy pecka!   

Cvičení břišních tanců :
Organizuje cvičitelský sbor jednoty 1x týdně a to každý čtvrtek v době od 18.00 -19.00 hod.  

Cvičení výborně tvaruje ženskou postavu a je vhodné zejména pro mladší věkové skupiny, 

přičemž částky pro jednotlivé skupiny cvičenců jsou stejné jako ve všech výše uvedených cvi-

čeních. Toto je snad velmi dobrá nabídka, nebo ne?

A co nabídka pro mládež výkonnostních sportů?
V naší jednotě se již řadu roků věnujeme přípravě mládeže a to hned ve třech sportovních 

odvětvích – nohejbalu, zápasu řecko-římském a judu. Zde jsou mladí sportovci připravováni 

pod vedením zkušených trenérů a ve své sportovní kariéře dosahují mnozí velmi dobrých 

výsledků. Do výše uvedených sportů se mohou děti přihlásit ve věku od cca 8 roků takto.

Do nohejbalu každé pondělí od 16.00 - 17.00, čtvrtek od 14.00 - 15.00 a pátek od 14.00 - 

15.00 hod.,  do zápasu každé úterý a čtvrtek od 16.00 - 17.00 hod. a do juda každé pondělí, 

středu a pátek od 15.00 - 16.30 hod. Zde jsou členské a oddílové příspěvky pro mladé spor-

tovce různé dle zařazení v rozmezí od 350 Kč/rok až po 500 Kč/rok, což jsou v jiných sportech 

našeho města příspěvky zhruba za 1 měsíc. Přijďte mezi nás a staňte se rovněž i Vy mistry 

republiky nebo světa v těchto odvětvích.

A toto není ještě zdaleka vše. Všichni, kteří se přihlásí do našich cvičení od 1. 9. do 30. 10., 

zaplatí do konce roku 2010 – mládež pouze 100 Kč a dospělí pouze 200 Kč. Navíc všichni 

cvičící, kteří jsou v databázi  pojišťovny Metal-alians, mohou u této pojišťovny obdržet část u 

naší jednoty uhrazeného příspěvku na „pohybové aktivity“. PŘIJĎTE  MEZI  NÁS – NEBU-

DETE SVÉHO ROZHODNUTÍ  LITOVAT !

Pojďte si s námi zacvičitPojďte si s námi zacvičit
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„24 hodin na kole“ je název charitativní 

akce, kterou ve dnech 22. a 23. července 

pořádal 102. průzkumný prapor generála 

Karla Palečka z Prostějova. Podobně jako 

loňský rok, kdy se podařilo zorganizovat 

neméně úspěšnou akci s názvem Kutuzo-

vův pochod, se i letos příslušníci tohoto 

útvaru rozhodli fi nanční sbírkou podpo-

řit Dětský domov Plumlov a nově Dětské 

oddělení prostějovské nemocnice. 

Tuto myšlenku se podařilo beze zbyt-

ku naplnit díky závodu, podle něhož byla 

celá akce pojmenována. Šlo o štafetovou 

jízdu na kole, které se zúčastnilo celkem 

pět dvanáctičlenných družstev. Cíl byl 

jasný-ujet co největší vzdálenost ve sta-

noveném čase. Na start okruhu dlouhého 

osm a půl kilometru vedoucího kolem 

prostějovského letiště se první závodníci 

postavili 22. července v deset hodin dopo-

ledne a spolu s ostatními členy družstva se 

nezastavili po následujících          24 hodin. 

Samotné kolo přitom sloužilo jako štafeto-

vý kolík, který si mezi sebou členové týmu 

navzájem předávali. V prostoru letiště pro-

bíhaly také další tři doprovodné disciplíny, 

jako turnaj v  malé kopané, štafetová jízda 

zručnosti družstev nebo soutěž ve stavění 

beden od piva. Celá akce vyvrcholila v pole-

dne 23. července vyhlášením vítězů a předá-

ním pomyslného fi nančního obnosu ve výši 

38 400 korun zástupcům výše jmenovaných 

subjektů. Peníze poputují na nákup jízdních 

kol pro dětský domov a do nemocnice Pro-

stějov, kde pomohou při diagnostikování 

zánětlivých onemocnění u dětí.

SportKaleidoskop 
informací
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Již druhou úspěšnou taneční sezónu má 

za sebou Taneční škola Pirouette. Stejně jako 

loni se i letos se školním rokem, rodiči i pří-

znivci rozloučili všichni tanečníci a tanečnice 

v čele s vedoucími lektorkami Petrou Vráno-

vou, Lenkou Malindovou a Terezou Sekani-

novou v divadelním sále Městského divadla 

v  Prostějově. Celá akce se konala v  neděli 

20.6.2010 a diváci zaplnili velkou část sálu.

Večerem provázel známý prostějovský diva-

delník, ředitel Městské knihovny v Prostějově a 

vedoucí amatérského divadla Point, Aleš Pro-

cházka. Prvním, a tedy zahajovacím vystoupe-

ním, byla choreografie Je t’aime na stejnojmen-

nou píseň Lari Fabian v podání tanečnic hlavní 

věkové kategorie. 

Po té již následovala jednotlivá představeníč-

ka těch nejmenších. Děti ve věku od tří do šesti 

let postupně zatancovaly své Bonduelky, Beruš-

ky i Motýlky a na závěr i společnou sestavičku 

Bobík. Do té se již zapojila i nejmenší soutěžní 

děvčata, která se i v tak raném věku zúčastnila 

aktivně soutěžní sezóny s choreografií Hurá do 

ZOO. S ní se také probojovala až na Mistrovství 

České republiky formací konané v Kladně.

Mezi tzv. mini choreografiemi mohli diváci 

shlédnout i technicky náročnější sóla, dueta 

a dokonce jedno trio postupně v  podání Ivy 

Kuptíkové, Veroniky Votavové, Nely Boucha-

lové, Petry Malindové, Gabriely Přikrylové, 

Karolíny Zedníčkové, Kateřiny Zdráhalové a 

sester Zuzany a Venduly Vodákových. Se všemi 

těmito vystoupeními tanečnice reprezentovaly 

taneční školu na Mistrovství České republiky 

sól, duet a malých skupin v Berouně.

Následně přišel na řadu i host, kterého si 

mnozí diváci pamatovali již z loňského ročníku. 

Byl jím opět gymnastický tým TJ Pozemstav, 

který předvedl svou úchvatnou a dech beroucí 

show na trampolíně. Poté pak následovali starší 

tanečníci. K  vidění tak byly všechny soutěžní 

choreografie. Jmenovitě šlo o dětskou moderní 

choreografii Zvonečky a strettovou choreogra-

fii Everybody dance now, juniorskou modern 

dance Přicházím z hor a street dance Together, 

street show hlaváků Jejich tempo je vražedné

z dílny začínající choreografky Ivy Kuptíkové a 

mafiánskou show nejstarších děvčat Bang bang. 

Ukázku zde pak měla i druhá hodina street dan-

ce hlavní věkové kategorie, kterou celý rok vedl 

externista Filip Obšil, se svým Los Filos.

Posledním vystoupení večera pak byla tzv. 

school production, letos na téma Mama Mia. 

Všechny hodiny si připravily svůj taneční kou-

sek, který postupně na jevišti předvedly. Při této 

jediné a jedinečné choreografii se tak na diva-

delních prknech vystřídalo a nakonec i setkalo 

na 70 tanečnic a tanečníků, kteří tak zanechali 

hluboký dojem ve všech přítomných. 

Úplným závěrem pak bylo vyhlášení jednot-

livých oceněných účinkujících. Kromě závěreč-

ného certifikátu, který obdrželi všichni absol-

venti tohoto školního roku, byly tak předány 

tituly Šikulka roku, Talent roku či Stabilně skvělý 

výkon. Poděkování také patřilo dvěma pomoc-

ným trenérkám a choreografkám Ivě Kuptíkové 

a Petře Malindové. Nezapomnělo se však ani na 

sponzory: firmu ALIKA a.s. v osobách Jany a 

Pavla Kremlových, firmu Vrána v osobě Anež-

ky Vránové a firmu Supercosmetics v  osobě 

Jitky Vránové, dále pak Věru Kravákovou, Mar-

tinu Linduškovou a Lenku Přikrylovou. Oceně-

ní však získali i někteří rodičové a příznivci za 

obětavou pomoc taneční škole, a to Petra a Petr 

Bouchalovi, Veronika Vehovská a Žaneta Se-

kaninová. Pak již nezbývalo, než aby trenérky a 

choreografky Lenka Malindová, Petra Vránová 

a Tereza Sekaninová popřály všem krásné po-

hodové prázdniny a aby se všichni již teď těšili 

na nové zážitky v taneční škole Pirouette. -pv-

ZÁPIS do taneční skupiny ZÁPIS do taneční skupiny 
R.A.dance R.A.dance 

Taneční skupina R.A.dance pořádá zápis na sezonu 2010/2011 pro tyto kategorie: děti (7 – 10 

let), junioři (11-14 let) a hlavní (nad 15 let). Věnujeme se především stylu disco dance, okrajově i 

street dance. Chcete, aby Vaše dítě trávilo smysluplně svůj volný čas? Chcete mu umožnit, aby za-

žilo pocity vítězství spolu s dalšími tanečníky, a nechcete platit tisíce ročně? Pak navštivte webové 

stránky www.ts-radance.webnode.cz , kde najdete veškeré informace a kontakty!

Naše taneční skupina vznikla v září 2009 a již v listopadu se zúčastnila mezinárodní taneční soutěže 

v Žilině. S malou skupinou disco dance hlavní věkové kategorie zde ve velké konkurenci tanečnice 

získaly 3.místo a domů si tak přivezly mezinárodní bronz. V únoru se zúčastnily soutěže sól a duet ve 

Valašském Meziříčí. Nikola Hrubá se zde se svým disco dance sólem probojovala do semifinále, duo 

Renaty Skřebské a Zuzany Benekové si vytancovalo 4.místo. V dubnu se zúčastnily Regionálního kola 

Festivalu tanečního mládí, který pořádá Svaz učitelů tance v Mohelnici. Disco dance formace Let’s go! 

získala 2.místo, čímž si děvčata zajistila postup na Mistrovství České republiky do Plzně. 

Jsme mladý kolektiv, který přijme všechny bez rozdílu věku a pohlaví. Těšíme se na nové tváře, tým 

R.A.dance.  -Rs-

Informační služba Městského úřadu 
nám. T. G. Masaryka 12, tel.: 582 329 722

Poskytované služby:
 informace o činnosti a službách městského úřadu 

 informace o Prostějově, jeho institucích 

 informace o příjezdech a odjezdech vlaků a autobusů 

 relace městského rozhlasu 

 prohlídky radnice 

 služba při jednání na městském úřadě pro tělesně postižené občany 

 příjem a výdej ztrát a nálezů 

 vydávání ověřených výpisů systému CzechPoint   

 nahlížení do právních předpisů města 

 nahlížení do Sbírky zákonů

Provozní doba:
Pondělí – čtvrtek 8:00 – 17:00

Pátek  8:00 – 16:00

Regionální informační centrum 
Pernštýnské nám. 8 – východní křídlo prostějovského 

zámku, tel.: 582 329 723
Poskytované služby:

 informace o Prostějově, kultuře, památkách a sportu 

 turistické informace z města i regionu 

 informace o příjezdech a odjezdech vlaků a autobusů 

 veřejný internet  

 prodej upomínkových předmětů, publikací, 

     plánů města a regionu 

 přehled ubytovacích a stravovacích možností 

     ve městě a okolí 

 prohlídky radnice 

 mluvíme anglicky a německy 

Provozní doba:
Pondělí – pátek 9:00 – 17:00           Sobota, neděle 9:00 – 12:00

Závěrečná Pirueta II.Závěrečná Pirueta II.

www.prostejov.eu, e-mail:informace@prostejov.eu, kontakt je společný pro obě pracoviště.



Kmenové pracovovištt – OOlylympijská 44 OOdldlouou enenéé prpracacovišt  – VVápápene iccee 9 šk. rok: 2010/11

 Název kroužku                                        V  k Název kroužoužku                                                      V  k Zahájeníní NázNázev kroroužku u                        VV k Zahájení

Atletika – pp ípravka 6 až ž 114 33550,-p , Angliclickký jazyk za áte níci, mírn popokrokro ilíilí 9 až 18 29.9. 16:00 300,00,- Karate zzaa áte nícn i 1x týdn 8 až ž 18 2020.9. 15:00 400,-
Badminton 111 aaž 18 300,-, MánMánes FS od 55 lelet 27t .9. 16:00 300,- Karate za áteá nícíci 2i x týdn 8 až 118 20.9..9 15:00 800,-
Basketbal dívky 99 až 122 500,-y , Mažoretky odod 7 7 let 1.91 9. 17. :00 400,- KKaraa te pokroo ilí 1x týtýdn 8 až 188 20.9.9. 16:45 400,-
Basketbal chlappcci – ppp p ípípravka 6 ažž 9 600,0,--p , Aerobik 10 až 155 27.27 9. 117:07:00 300,- Karrateat  pokro ilíilí 2x týýdnd 8 a8 ž 18 20.9. 16:45 800,-
Country tance 8 ažaž 19 40000,-y , Dance Manniaia od 8 let 27.9.9 17:1 000 300,- Sebeoobrab na p íprpravka a 8 8 až 15 222.9. 116:00 400,-
Cyklistika 8 8 až 15 3300,-y , Country ty tanccee 8 8 až až 18 4400,0 - Orienta ní n b h - sttadia on SK S PV 8 ažaž 18 3.3.9. 166:00 400,-
Florbal dívkyy 115 až 19 500,-yy , Flétnana za átáte níci, mírn ppokro ilí 6 až 118 278 2 .9. 16:000 300,0,- Modelá leetecte ký 10 až 1ž 8 22.9.9. 16::30 600,-
Florbal chlaapci 9 až 155 400,-pp , Kytytara zaza áte níci, mírmírn  pokro ilí, pokro ilí 10 až 18 29.99.9. 17:00 30300,- Elektronika aa elektroteechnikka 10a až 18 20.99. 17:330 600,-
Folklórní sosoubor VValentýýnnek 8 až 115 300,-ýý , VVýtvararný ateliér mmladší, starší + p ípr. k talent. zk. 5 až 18 21.9. 16:16 00 500,0,- Magic the Gattherh ing 8 až 188 22.9.. 16:000 300,-
In-linová šškoli kka od 66 let 400,-, Výttvvarné stvoo ŠŠŠŠŠŠ500,--15:00:024.9.5 až 15iidlo mladší, starší acha y a deskovévé hry 10 až 188 21.9. 16:000 400,-
Kondi ní 14 aaž 18 200,-, VýVýtvarné stvtvo idlo pro rodi e a dd titi ti ((r(r zz. ttechnihniky))ky) 4 a4 ž 14 22.9. 16:000 500,- Progogramování C+++ - za ááte nícíci 10 až 188 23.9. 116:00 600,-
Kondi ní í florbaalový kroroužek 14 4 až 19 200,,--ý ,, KKeramika a pro nejmenší 55 ažaž a 8 228 .9. 15:00 500,- PProgrgramování C++++ - pokroo ilí 10 až 18 23.9. 1616:00 600,-
Kondi nní volejjbalový kkroužek 144 až 19 200,0,-jjjj ý , Keramikaka za áte níci, mírírnn  pokro ilí, pokro ilí 8 až 1188 228 .9. 16:00 5500,- RyRybá i 8 až 15 21.2 9. 155:30 200,-
Kopanáá 5 až 7 40000,-p , Keramiikka pro rodi e a ddd ti 4 až 14 2323.9. 15:30 5000,- Stt eleccký 10 až 15 221.9. 166:30 600,-
Malá škkola innstruktorr 112 až 19 2000,-, BADMIMINTON rekrea níní 8 až 18 2323.3.9. 19 6:00 3000,- Hassi skký 8 až 14 100,-

10 až 19 2200,- STOLLNÍ TENIS rekrereeaaÍÍ ní 8 až 18 21.1.99. 16:00 300,0,- Horroleo zeectví na GJWW 12 až 18 300.9. 16::00 4400,-
Plastikkoví moodelá i 8 až 19 3300,--, Mííí ovové hry 6 6 až 10 29.99.. 16:00 300,--
Posilovvání 15 až 19 4400,-, Florbbal 1x týdn 7 aaž 18 27.99. 16:00 400,--
Rekreaa ní voolejbal 14 až 19 4400,,-jj ,, Florbal 2x týdn 7 aaž 18 27.9. 16:00 800,--
Sportoovní 15 až 19 4400,-pp , Jiu JJitsu a judo 1xx ttýdn 8 aaž 18 7.9. 15:30 400,--
Sportoovní gyymnastikka dívky 5 až 15 8800,--gyy yp gyy y , Jiu JJitsu a judo 2x x ttýdný 8 a až 18 7.9.. 15:30 800,--
Sportoovní hrryy 10 až 16 4400,--p yy ,
Sportovnív  kluub K2 115 až 19 400,0 -p ,
Sportovvní tannec 4 až 7 2000,-p ,
Sportovvní tanenec 88 až 18 3000,-p ,
Tenis reekrea nní 8 až 19 6000,-,-,
Turistickký 8 ý aaž 19 200,-ýý ,
Tvo ení –– pro šišikovné ddp ti 8 ažž 15 400,-,
Volejbal dídívky mmladší od 12 2 let 400,-jj y ,
Volejbal dívívky staarší 14 až 1919 300,-jj y ,
Volejbal chlaapci 14 až 199 400,-j pj p ,

Pracovnícci pi praccoovišt  – Olympmpijská 4, PProstt jov 79601
editel Mgr. Ivanan Nedvv dd inedvedd@@sportcentrutrumddmm.cz tel.:: 582 3300 883

zástupkyn editele Mgr. gr. Tereza Zza Zajííí ková tzajickockova@sportcecentrumdmddm.cz      telel.: 582 33232 297
Po ádáme prop dd ti a mláládež: Tomáš Gš Gross tgrogross@sportcenentrumddddm.cz        tteel.: 582 3332 2966

JanJan Zatloukal jjzatloukal@spsportcentrntrumddm.cz       tel.: 5822 336 3224
sportovní turnajee Mgr. Dalibor Ove ka dovecka@s@sportcenentrumddm.cz         tel.: 55882 332 2296
Prost jovský velettrhr zábbavya Ji í Novák jnovak@k@sportcceentrumddm.cz tel.: 5 582 33366 324
olympiády Pracovnícci oi odlou eného ho pracovoviišt – Vápenicece 9, Prostst jov 779601

vedoucí OP Mgr. M Maarta Pavlíková mmpavlikokova@sportcentrumddddm.cz ttel.: 582 82 344 125
turistické akce pro širokouk vee ejnost táborbory py ro d ti a mládádežež Bc. Martina Koudelkokovvá mkoudoudelkova@sportcentrtrumddm.czz tel.: 58582 344 125
Zastupitelstvo d tí a mládádeže mm sta Prostst jova jejednodenenní n lyža ské zájezdy Ing. Ondrej JestJestrebský ojojestrebsky@sportcentntrumddm.czcz tel..:: 582 344 125kk
sportovní soust ed ní pro dd ti a mmládl ež Indidiánsá ká stetezkazka Petr HynHynekek phynek@sportcentrntrumddm.czz tteel.: 582 344 125
víkendové pobytové akce proo dd ti a mmládež in-linová vá škoš lka

*** www.sportcetcentrumumddm.cz ***** www.sportcentrumddm.cz *** www.sportcentrumddm.cz ***** www.sspoportcentrntrumddm.cz ***

ÚpÚplata/Ú
rokk

Úplata/Ú
rok

Úplata/Ú
rok

ODVAZZ – adrrenalinoové sportyp y (víkkendové  pobyty)y

Nabídka zájmových kroužků Sportcentrum DDM ProstějovNNNabbídkka zzzáájjmmoovýcch kkrooužkků Spoortccennttruum DDDMM PProostěějov

Helen Doron Early English Learning Centre
Žižkovo nám. 11, 796 01 Prostejov
Tel.:+420 604 104 642  
Mobile: +420 607 282 048 
E-mail: info@anglictinaprodetiprostejov.cz
www.anglictinaprodetiprostejov.cz

Provozovatel:
PhDr. Eva Šmídová
I : 75812312

25 let zkušeností z více než 30 zemí sveta



Veřejná sbírka proběhne ve čtvrtek 2. září od 8.30 do 10.30 
a 3. září pátek od 8.30 do 10.30 

na Oblastním spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3.

Sbíráme - dětské oděvy a obuv
Kuchyňské potřeby - hrnce, hrníčky, talíře, skleničky, domácí strojky, 

příbory apod.
Bytový textil - povlečení, ručníky, utěrky, prostěradla a pod.

Hygienické potřeby, kancelářské potřeby
Dámské a pánské oděvy a obuv nesbíráme !!!

Vše prosím přineste čisté, zachovalé a neděravé.
 Děkujeme.

Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu OS ČČK PV

Veřejná sbírka Červeného kříže: Konference bude probíhat na OS 

ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 

8.30 hod do 13.10

je určena: pro nelékařské zdra-

votnické pracovníky i veřejnost

 Akce bude ohodnocena dle kreditní-

ho systému  vyhlášky MZ ČR č.4/2010 

Sb. (4 kredity), 

Téma : Syndrom vyhoření
Detoxikace organismu pomocí chlo-

relly a zeleného ječmene

Péče o umírající

STOB obezitě

Přednášející : Marie Tománková, 

všeobecná sestra, DZP na Vele-

hradě

Jiřina Vaňková, všeobecná se-

stra, Náměšť na Hané

Dita Cháberová, všeobecná sest-

ra, ADP SANCO s.r.o, Prostějov

Jana Ftačníková, Fit klub linie, Pros-

tějov

Svoji účast potvrďte e-mailem na : 

prostejov@cervenykriz.eu , co nejdříve 

( uveďte celé jméno a datum narození ) 

nebo SMS na mobil 723005411

Účastnický poplatek činí 200 Kč/ 1 

osoba, který bude uhrazen při prezenci.

více na www.cervenykrizprostejov.cz

Oblastní spolek ČČK Prostějov, 
Milíčova 3, 796 01 Prostějov

mobil : 723005411 ( SMS ), e-mail: prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

 pořádá dne 25. září (sobota) a 27. září (pondělí) odbornou konferenci 

pro nelékařské zdravotnické pracovníky akreditovanou u České asociace sester. 

Konference je i pro veřejnost !!!

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací SportKKKKKKKKaaaaaaalllllllleeeeeeeiiiiiiiiddddddddooooooossssssskkkkkkkkoooooooppppppp 
informací

Kaleidoskop 
informací Volný čas

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 
na Informační službu Městského úřadu Prostějov:   800 900 001

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto za opravu „blátivého“ chodníku od ulice Svolinského ve-

dle společné zděné garáže směrem k cyklostezce a dále k nemocnici. Touto 

cestou děkuji za občany, kteří tento chodník užívají, místostarostovi Mgr. 

Vlastimilu Uchytilovi.

Ing. M. Pokorný, bývalý předseda DoSa

U PØÍLEŽITOSTI XXVIII. HANÁCKÝCH SLAVNOSTÍ A DNÙ EVROPSKÉHO DÌDICTVÍ
BUDE I V LETOŠNÍM ROCE ZPØÍSTUPNÌNA PROSTÌJOVSKÁ RADNICE VEØEJNOSTI.

NENECHEJTE SI UJÍT JEDINEÈNOU PØÍLEŽITOST VIDÌT PRACOVNU PANA STAROSTY, 
ÈERVENÝ SALONEK A DALŠÍ MÍSTNOSTI V BUDOVÌ RADNICE, KTERÉ NEJSOU BÌŽNÌ 

PØÍSTUPNÉ VEØEJNOSTI.

V nedìli dne 12. 9. 2010  budou 
prohlídky v tìchto èasech:

9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.
Zájemci se shromáždí pøed hlavním 

vchodem. Vstup zdarma. 

Informaèní služba MìÚ Prostìjov
nám. T. G. Masaryka 130/12

tel.: 582 329 722

Sobota 11. 9. 2010  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Nedìle 12. 9. 2010 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

Regionální informaèní centrum
Pernštýnské nám. 8
tel.: 582 329 723
e-mail: 
www.prostejov.eu

informace@prostejov.eu

PROHLÍDKY RADNICE

SOUÈASNÌ BUDE ROZŠÍØENA PROVOZNÍ DOBA REGIONÁLNÍHO 
INFORMAÈNÍHO CENTRA V PROSTÌJOVSKÉM ZÁMKU NA 
PERNŠTÝNSKÉM NÁMÌSTÍ.
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