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Aplaus 2010 
vsadil na humor: 
laskavý, chytrý 
i posmutnělý

Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Mi-

lan Lasica, Bolek Polívka, Ivana Chýlková, 

Jaromír Dulava, Ondřej Vetchý, Michal 

Pavlata, Oldřich Kaiser. To jsou jména 

herců a hereček, které v říjnu v Městském 

divadle v  Prostějově uvidí návštěvníci 

třetího ročníku divadelní přehlídky Ap-

laus. Pozvání pořadatelů z marketingové 

společnosti TK plus a prostějovského di-

vadla přijali tentokrát bratislavské Štúdio 

L+S s Rybárikem královským, Činoherní 

klub Praha s  legendárním představením 

Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho 

a pražské Divadlo Ungelt s tragikomedií 

Jeff reymu je šoufl . 

Setkání tří hvězdně obsazených in-

scenací, v  nichž se představí umělci 

z  Čech, Moravy a Slovenska, ozdobí 

repertoár prostějovské stagiony – di-

vadla bez vlastního divadelního sou-

boru – už potřetí.

Pro letošní přehlídku byl zvolen ko-

mediální žánr. Humor je totiž solí života 

a často nás zachraňuje i v těch nejtěžších 

dobách. Chytrý situační vtip, duchaplné 

konverzační souboje, groteskní podoben-

ství, jemná ironie, to jsou různé podoby 

humoru, jež nás nekompromisně nutí 

reagovat a přemýšlet. Humor podněcu-

jící naši zvídavost i tvořivé myšlení be-

zesporu patří k jedinečným záchranám 

lidství v  nás. Aplaus 2010 přinese hu-

mor, který jde proti hloupým a prvoplá-

novým sloganům, a věříme, že přinese 

také neopakovatelné chvíle souznění a 

porozumění mezi jevištěm a hledištěm.

Aplaus 2010 pokračuje v prvotním 

a hlavním záměru pořadatelů – pozvat 

na prostějovské jeviště umělce zvuč-

ných jmen v zajímavých inscenacích. 

Chceme tímto setkáním zdůraznit roli 

stagiony jako hostitele. Uděláme vše 

pro to, aby se hostující soubory cítily 

v  Prostějově dobře, a publikum zase 

hodláme pohostit dobrým divadlem. 

Stejně jako při minulých ročnících ne-

míní Aplaus konkurovat zavedeným 

divadelním festivalům, ale chce na-

bídnout vzrušující setkání hostujících 

divadel s publikem.

Příležitost vyjádřit se k úrovni zhléd-

nutých představení má i publikum, ne-

boť součástí přehlídky je také divácká 

anketa. Spokojenost, okouz-

lení, případně nadšení ze 

zhlédnuté inscenace mo-

hou lidé vyjádřit tím, že 
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31vhodí do hlasovacího zařízení lístek, který 

dostanou při příchodu do divadla.

Podle umístění v  anketě získají jed-

notlivá divadla finanční bonus ve výši 

deseti, dvaceti či třiceti tisíc korun. 

Vavříny vítězů si před rokem z Aplausu 

odneslo brněnské Divadlo Bolka Polív-

ky za hru Samuela Benchetrita Mínus 

dva s Milanem Lasicou, Bolkem Polív-

kou, Jitkou Čvančarovou a Martinem 

Hofmannem.

Část výtěžku ze vstupného věnuje po-

řadatelská společnost TK plus stejně jako 

v minulých ročnících prostějovskému stu-

dentskému Divadlu Point při Gymnáziu 

Jiřího Wolkra. Důvod je stále stejný. Toto 

studentské divadlo poskytuje mladým li-

dem prostor k  nekonvenčnímu sebevyjá-

dření. Stejně naladěným lidem umožňuje 

Point vzájemné setkávání a společnou 

tvorbu.

Podrobnosti k  festivalu APLAUS čtěte 

v části PRO.   Eva Zelená, Jana Gáborová
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Výpis z VYHODNOCENÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ RADY 
MĚSTA PROSTĚJOVA za volební období 2006 – 2010

Město Prostějov je nezadluženým 

městem, kde hodnota dluhu na jednoho 

obyvatele činí částku 100 Kč a ukazatel 

dluhové služby má hodnotu 0,088360. 

Jediný dluh, který město Prostějov v  sou-

časné době splácí, je půjčka ze Státního 

fondu životního prostředí České repub-

liky, jejíž zůstatek k  dnešnímu dni činí 

4.410.204 Kč.

V  dotacích obdrželo město Prostějov od 

roku 2007 do konce I. pololetí 2010 částku 

cca 268 mil. Kč a stavební investiční akce 

byly za stejné období realizované v  objemu 

cca 1.000 mil. Kč.

Od roku 2007 do konce I. pololetí 2010 se 

hodnota majetku města Prostějova zvýšila 

z 3.359.982,82 Kč k 31. 12. 2006 na 4.303.626,21 

Kč k 30. 6. 2010. Nárůst hodnoty majetku za toto 

období tedy činí 943.643,39 Kč.

V rámci investičních akcí bylo realizováno 

značné množství fi nančně náročných staveb-

ních úprav, a to například na sídlišti Svobody, 

v ulici Rejskova, na Husově náměstí, na sídlišti 

Šárka, v ulici Ječné a Ovesné, Má-

nesově, Ruské a v tzv. Židovských 

uličkách. Dále byla provedena rekonstrukce 

komunikace Čs. Armádního sboru, zrekon-

struována byla komunikace v ulici Erbenova, 

Padlých hrdinů, Rostislavova, Waitova, vybu-

dován zastávkový terminál u nové nemocni-

ce, zrekonstruován přednádražní prostor na 

ulici Janáčkova a vybudováno deset  nových 

zastávek MHD. Byla realizována výstavba 

nového Domu s pečovatelskou službou se 47 

bytovými jednotkami na Polišenského ulici a 

v  rámci rekonstrukce objektu Kostelecká 17 

byl v těchto prostorách otevřen Dům s pečo-

vatelskou službou s 50 zrekonstruovanými 

bytovými jednotkami. Pokračují práce na 

projektu Rekonstrukce zámku v Prostějově 

pro potřeby výuky Základní umělecké školy 

V. Ambrose, na jehož realizaci byla přislíbena 

podpora z Regionálního operačního progra-

mu Střední Morava ve výši 20 mil. Kč. 

Byla vypracovaná studie na vnitřní úpra-

vy současné Městské knihovny v  Prostějově 

s cílem rozšířit plochu pro aktivity knihovny 

a výtah (bezbariérové úpravy). 

Mládežnické středisko kopané na sídlišti E. 

Beneše bylo další výzanmnou investiční akcí. 

Náklady si vyžádaly částku v celkové výši 62 

453 610 Kč i za přispění zdrojů z operačního 

programu ve výši přesahující 30 mil. Kč.

Dále byla provedena dostavba tělocvičny 

na ZŠ Prostějov, Melantrichova ul., sportovní 

hala DDM – Sportcentrum byla vybavena re-

habilitačním zázemím, dalšími šatnami a do-

šlo k úpravě vzduchotechniky vytápění s cel-

kovým nákladem  téměř 60 mil. Kč, přičemž 

dotace dosáhla výše 32 mil. Kč.  Došlo také 

k významné rekonstrukci krytého plaveckého 

bazénu v městských lázních, a to obvodových 

prosklených stěn a tepelných izolací stropu.

Podpora kulturních, sportovních a dalších 

volnočasových aktivit zejména mládeže byla 

realizována prostřednictvím příspěvků orga-

nizacím, které město zřídilo, veřejnou fi nanč-

ní podporou, kulturními granty a dotacemi na 

vedení zájmových útvarů na školách (kerami-

ka, pěvecké soubory, sportovní kroužky atd.).

Ve dnech 28. – 30. 5. 2010 se v Prostějově 

uskutečnily Mezinárodní sportovní hry mlá-

deže Prostějov, kterých se zúčastnili mladí 

sportovci z Prostějova a Olomouce, ale i z ně-

mecké Hoyerswerdy, slovenských Vysokých 

Tater, maďarské Nagykanisze, polské Šródy a 

dánského Esbjergu. Celkem se her zúčastnilo 

535 sportovců. 

Z oblasti životního prostředí je třeba zmínit 

realizaci výstavby sběrného dvora na Průmys-

lové ulici v hodnotě 13 440 517 Kč s využitím 

dotace Státního fondu životního prostředí.

V rámci regenerace lesoparku Hloučela se 

město stará zejména o výchovu lesních poros-

tů pro zajištění všech funkcí lesa. 

Rekonstrukce Kolářových sadů vycházela 

z  intenzity využití parku ke krátkodobé re-

kreaci i propojení centra se severovýchodním 

územím obytné zástavby. V současné době se 

město Prostějov zaměřuje na doplnění mobi-

liáře a další úpravy cestní sítě.

Byla dokončena projekční příprava rekon-

strukce Smetanových sadů a práce na postup-

né obnově Smetanových sadů byly započaty 

rekonstrukcí altánu v roce 2009.

Kompletní dokument naleznete na www.

prostejov.eu  nebo k nahlédnutí na Odboru 

kancelář starosty.
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Indikátor Spokojenost občanů s 

místním společenstvím zjišťuje a 

vyčísluje subjektivní pocit spoko-

jenosti občanů s městem, ve kterém 

žijí a pracují a další dílčí aspekty této 

spokojenosti. Bezprostředně odráží 

pocit kvality života, která tvoří dů-

ležitou součást udržitelné společnos-

ti. Znamená možnost žít v takových 

podmínkách, které zahrnují kvalitní 

a bezpečné bydlení, dostupnost zá-

kladních služeb (školství, zdravot-

nictví, kultura, atd.), možnost za-

městnání, kvalitní životní prostředí 

(jak přírodní, tak člověkem ovliv-

něné a pozměněné) a reálnou mož-

nost účastnit se místního plánování 

a rozhodování. Názor občanů na tyto 

otázky představuje důležité měřítko 

celkové spokojenosti s daným mís-

tem, čímž se z něj stává klíčový indi-

kátor místní udržitelnosti. 

Šetření proběhlo v  květnu a červ-

nu 2010 formou řízeného rozhovoru 

(tazatel se ptá a respondent odpo-

vídá). Proškolení tazatelé náhodně 

oslovovali obyvatele města podle 

daných věkových kategorií. Výsledky 

byly zpracovány Střední odbornou 

školou podnikání. 

Z celkového vzorku 800 ob-

čanů Prostějova bylo 49% mužů 

a 51% žen. Nejčastěji zastoupe-

nou věkovou kategorií byly vě-

kové skupiny 31 – 40 let (21%) 

a 41 - 50 let (16%). Z hlediska soci-

ální kategorizace respondentů pře-

važovali zaměstnaní občané (42%). 

Z průzkumu vyplynulo, že 72 pro-

cent respondentů je se svou obcí 

– tedy městem Prostějovem – spo-

kojeno. Nespokojenost naopak vyjá-

dřilo 28 procent respondentů.

Potěšitelné je, že z  detailnějšího 

hodnocení veřejných služeb dosáhla 

nejvyššího ohodnocení spokojenost 

občanů Prostějova s  mateřskými a 

základními školami. Z  oblastí živo-

ta, které jsou pro občany města nej-

důležitějšími, obsadily nejvyšší příč-

ky možnosti zaměstnání, mezilidské 

vztahy a základní veřejné služby.

Celý průzkum naleznete na www.

prostejov.eu  

Realizace průzkumu, zpracování 

dat a vyhodnocení: 

Střední odborná škola podnikání 

a obchodu, spol. s r.o.

Rejskova 2987/4

Prostějov



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně Informace

Strana zelených www.prostejov.zeleni.cz  

ODS www.menimesvamiprostejov.cz  

KDU-ČSL www.kdu-pv.cz  

Volte pravý blok www.cibulka.net  

TOP 09  www.top09.cz  

KSČM www.kscm-prostejov.wgz.cz  

ČSSD www.cssd-prostejov.cz  

Koruna Česká  http://korunaceska.cz  

Koalice Moravané a Suverenita 

  - blok Jany Bobošíkové,  http://moravane.eu/      

   strana zdravého rozumu    www.suverenita.cz  

Věci veřejné www.veciverejne.cz  

1.10.2010 Strana zelených (16 – 18 hodin)

9.10.2010 Strana zelených  ( 9 – 12 hodin)

12.10.2010 TOP 09  ( 10 – 18 hodin)

13.10.2010 KSČM

14.10.2010 ČSSD  (13 – 17 hodin)

14.10.2010 ODS  (13 – 18 hodin)  Smetanovy sady

Pokud není uvedeno jinak, mítinky se konají na náměstí T.G.Masaryka.

Ve dnech 7.10. – 12.10.2010 bude na náměstí umístěn volební stánek Věcí veřejných.

Vydávání  občanských  průkazů 
v souvislosti s výkonem volebního práva

Ve dnech  15.10.až 16.10.2010 si mohou občané požádat o vydání občanského prů-

kazu /dále jen OP/ bez  strojově čitelných údajů ve lhůtě  kratší 30-ti dnů v souvislosti 

s  výkonem volebního práva občanů. Tyto OP jsou platné po dobu 1 roku ode dne 

jejich vydání.  K vydání OP  bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit: 

-vyplněnou žádost (modrý tiskopis)

-2x foto

-starý OP nebo potvrzení o OP /poškození, odcizení, ztráta,/ 

Jedná-li se o občany, kteří mají neplatný, odcizený a ztracený OP, dokládají veškeré 

doklady osvědčující skutečnosti, které se zapisují  do OP . Podat žádost mohou občané 

jen v případě, že si před tímto datem již nepožádali o vyhotovení OP se strojově 

čitelnými údaji. 

Pozor na rekonstrukci parkoviště před hřbitovem! 

Město Prostějov uspělo ve výzvě č. 45 

z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost s projektem "Rozvoj pro-

fesních schopností sociálních pracovníků 

měst Střední Moravy". Na základě Rozhod-

nutí  Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky  bude poskytnuta dotace 

z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu ČR, která plně pokryje náklady 

ve výši 1 487 862 Kč. Cílem projektu je růst 

kvality  služeb při poskytování příspěvků 

na péči, proto je projekt zaměřen právě na 

zaměstnance vykonávající místní šetření v 

rámci těchto příspěvků. Město Prostějov 

bude při realizaci projektu spolupraco-

vat s partnerskými městy v rámci regionu 

Střední Morava - s Olomoucí, Přerovem a 

Konicí. Zaměstnanci měst projdou během 

následujících 14 měsíců školeními, na kte-

rých se kromě vzdělávání budou vzájemně 

setkávat a vyměňovat zkušenosti z praxe. 

Projektu se zúčastní celkem 39 osob.

Více informací o Operačním pro-

gramu Lidské zdroje a zaměstnanost  na:

www.esfcr.cz

Odkaz na webové stránky partnerů pro-

jektu:

Statutární město Olomouc: www.olo-

mouc.eu

Statutární měto Přerov: www.mu-prerov.

cz

Město Konice: www.konice.cz

Tento projekt je spolufi nancován z prostřed-

ků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního roz-

počtu ČR.

Rozvoj profesních schopností 
sociálních pracovníků měst 

Střední Moravy

Představitelé města, kraje, kulturních a společenských organizací, Policie 

České republiky, Armády České republiky i veřejnost si ve středu 25.srpna 2010 

připomenuli u pomníčku obětem vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země 

42.výročí srpnové okupace. Foto: Jiří Růžička
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Rakovina tlustého střeva a konečníku 

je v  České republice u mužů nejčastější 

nádorové onemocnění. Nejen proto zavítá 

do Nemocnice Prostějov, která je členem 

skupiny AGEL, od 12. do 14. října model 

tlustého střeva českého občanského sdru-

žení Onkomaják. Návštěvníci a pacienti 

nemocnice budou mít v tyto dny jedineč-

nou možnost projít se obrovskou maketou 

tlustého střeva a získat informace o varov-

ných příznacích zákeřné nemoci. Cílem 

akce je včasné odhalení rakoviny tlustého 

střeva a konečníku.

 Rakovina tlustého střeva patří mezi nej-

častější nádorová onemocnění. Všichni 

zájemci, kteří se budou chtít o nemoci do-

zvědět více, mohou přijít od 12. do 14. říj-

na do prostějovské nemocnice. Návštěvníci 

se budou moci projít obrovskou maketou 

tlustého střeva o rozměrech 9 x 4 metry. 

Maketou se dá procházet jako tunelem a 

lidé tak budou mít možnost prohlédnout 

si, jak tlusté střevo vypadá uvnitř. K vidění 

tak bude například zdravá 

sliznice, ale také zde budou 

názorně předvedeny choroby, 

které tlusté střevo nejčastěji 

postihují. Kromě toho zís-

kají zájemci řadu užitečných 

informací o varovných pří-

znacích. „Návštěvníci obdrží 

základní informace a letáky od přítomných 

asistentek Onkomajáku, sester gastroentero-

logické ambulance naší nemocnice a také od 

žákyň Střední zdravotnické školy Prostějov. O 

nemoci se budou moci poradit také přímo s 

odborníky,“ říká primář centrálních ope-

račních sálů a centrální sterilizace MUDr. 

Jiří Šťastný s tím, že se všichni zájemci bu-

dou moci mimo jiné objednat k  vyšetření 

testem na skryté krvácení ve stolici, případ-

ně kolonoskopii.

 Cílem projektu „Střevo-tour“, kterého se 

účastní i prostějovská nemocnice za 

výrazné fi nanční pomoci města Pro-

stějova, je zachraňovat a ukazovat 

cestu všem lidem, kteří bojují s rako-

vinou. „Nejzávažnější je pochopitelně 

rakovina tlustého střeva a konečníku,“ 

říká ředitelka občanského sdružení 

Onkomaják Mgr. Pavla Frej. Ka-

ždý rok je zhoubný nádor tlustého střeva či 

konečníku nově diagnostikován u více než 

8  300 osob. „Podle posledního statistického 

šetření diagnostikovali lékaři na Prostějovsku 

v roce 2006 zhoubný nádor střeva a koneční-

ku 58 mužům a 38 ženám,“ uvádí primář 

Šťastný s  tím, že kvůli vysokému výskytu 

nádorového onemocnění na Prostějovsku 

nabídku občanského sdružení, účastnit se 

projektu „Střevo-tour“, velmi uvítali. Ze stej-

ného důvodu akci podpořilo i Zdravé město 

Prostějov. „Jsme si vědomi, že nádor tlustého 

střeva patří k  nejrozšířenějším civilizačním 

chorobám a vítáme proto akce tohoto typu, 

které mají na nebezpečí upozornit. Jde záro-

veň o první spolupráci v rámci této osvětové 

kampaně mezi nemocničním zařízením a 

městem v celé České republice,“ dodal politik 

Zdravého města Vlastimil Uchytil.

Maskotem celé kampaně se stala popu-

lární kreslená postava Rudy Pivrnce. Její 

autor, kreslíř Petr Urban, dokonce sám 

kolonoskopické vyšetření absolvoval a svoji 

zkušenost výtvarně ztvárnil v komiksu, který 

získá každý, kdo prohlídku nafukovací make-

ty tlustého střeva absolvuje. Současně každý 

návštěvník dostane i potřebné informace o 

pracovištích v České republice, která vyšetření 

tlustého střeva a konečníku provádějí.

Nemocnice Prostějov se zapojila do boje 
s rakovinou tlustého střeva a konečníku

Procesní  řízení na Městském úřadě Prostějov 

Městský úřad Prostějov se zabývá kvalitou a efektivnosti činnosti a slu-

žeb již od roku 2004. Úspěšně využívá metodu sebehodnocení předpo-

kladů a výsledků pro výkon činností (dle modelu CAF), aplikuje Místní 

agendu 21 a je zapojen do Benchmarkingové iniciativy 2005. 

Dosud však úřadu chybí ucelené, detailní a jednotné zmapování čin-

ností a služeb, které vykonává a poskytuje v rámci výkonu samosprávy a 

přeneseného výkonu státní správy. Navíc se fungování úřadu musí přizpů-

sobovat legislativním a dalším vnějším vlivům, požadavkům a potřebám 

občanů a dalších klientů. V neposlední řadě musí úřad také držet krok s 

rychle se vyvíjejícími technologiemi.

Proto město Prostějov reagovalo na výzvu č. 53 Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost k podání žádosti o poskytnutí prostředků 

z Evropského sociálního fondu (ESF). Výsledkem je, že na projekt „Zvýše-

ní efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb Městského úřadu Prostějov“ 

získá město Prostějov z ESF  v nejbližších dvou letech podporu ve výši 

2 860 016 Kč.

Celkovým cílem projektu bude posílit institucionální kapacitu a efektiv-

nost výkonu územní veřejné správy Městského úřadu Prostějov prostřed-

nictvím vytvoření systému procesního řízení a automatizací vybraných 

procesů.

K naplnění tohoto cíle budou sloužit 2 hlavní aktivity:

1) vytvoření systému procesního řízení

2) automatizace vybraných procesů úřadu.

Výstupem z těchto výše zmíněných aktivit bude zpracování procesních 

map většiny vnitřních procesů úřadu, analýza klíčových a problematic-

kých procesů včetně implementace soft warového řešení a návrh opatření 

na optimalizaci, která budou po schválení orgány města zavedena do praxe

Projekt využije výsledky a výstupy nástrojů kvality, které již na úřadě 

fungují. Celý proces bude podpořen vzdělávacími aktivitami v oblasti za-

měření projektu. Kromě dodavatelů budou do projektu zapojeni zaměst-

nanci města, kteří zajistí udržitelnost projektu. -or-

Tento projekt je spolufi nancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 

ČR a rozpočtu města Prostějova
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Městský dům je situován ve výrazné 

poloze na náměstí T. G. Masaryka a řadí 

se k  důležitým městským dominantám 

ovlivňujících památkovou zónu. Pro-

jektantem domu byl význačný pražský 

architekt Osvald Polívka (1859 Enns, 

Rakousko - 1931 Praha), který vystu-

doval architekturu na české technice 

v Praze a po studiích působil mimo jiné 

jako asistent slavných a význačných čes-

kých architektů Josefa Zítka a Antonína 

Wiehla. V roce 1890 si pak otevřel vlastní 

architektonickou kancelář.

V době projektování bankovního domu 

v Prostějově byl architekt Polívka již zná-

mým a zkušeným projektantem sídel fi -

nančních ústavů. Některé projektoval sám, 

jiné ve spolupráci s  dalšími architekty. 

Mezi Polívkovy realizace náleží například 

Pražská městská spořitelna v Rytířské uli-

ci (1892-1894), Zemská (živnostenská) 

banka Na Příkopech (1894-1896) nebo 

palác Pražské městské pojišťovny na Sta-

roměstském náměstí (1898). Vedle nich 

s Antonínem Balšánkem projektoval stav-

bu Obecního domu hlavního města Prahy 

(1905–1911). Projektoval také obchodní 

domy (např. U Nováků v  Praze, 1902–

1903) a technické stavby, jako např. měst-

skou vodárnu v Nymburku. Jiným typem 

stavby pro veřejné účely byla Nová radnice 

v Praze 1 (1908-1911). Pro Osvalda Polív-

ku bylo charakteristické používání histori-

zujících prvků, avšak ani secese mu nebyla 

cizí. Jako projektant kladl důraz na celkové 

vyznění objektu, proto pro dekoraci staveb 

využíval služeb předních umělců (např. so-

chaři Ladislav Šaloun, Bohuslav Schnirch, 

Josef Václav Myslbek, malíři Mikoláš Aleš, 

Jan Preisler, Josef Ženíšek a další). 

V květnu 1912 podala Živnostenská 

banka žádost o stavební povolení na stav-

bu nové bankovní budovy v Prostějově. 

Dle předložených plánů měla být zbou-

rána část stávajícího čísla 17 na hlavním 

náměstí v Prostějově a nový dům měl být 

vystavěn ve stanovené stavební čáře. V pří-

zemí měly být situovány úřadovny banky, 

obchody a sklady, v mezaninu pak taktéž 

sklady a dále byt domovníka; v  prvním 

patře kanceláře banky (úřadovny) a čtyř-

pokojový byt s  příslušenstvím, v  dalších 

patrech byty. 

Průčelí domu do náměstí T.G. Masary-

ka je tříosé, s  vyloženým středním arký-

řem na profi lovaných konzolách v rozsahu 

prvního a druhého patra, završeným ve 

třetím patře balkonem. Balkon se uplat-

nil i ve druhém patře. Nad výraznou ko-

runní římsou je objekt ukončen bohatě 

profi lovaným štítem se sochařskou výzdo-

bou. V přízemí se pod arkýřem ve středu 

nachází vstup lemovaný velkoplošnými 

výkladci s  půlkruhovým zakončením. 

Parter a lemování výkladců jsou materiá-

lově odlišeny od fasády v patrech. Křídlo 

postavené v Kravařově ulici bylo původně 

zadním traktem staršího objektu pocháze-

jícího asi z roku 1818, ale při stavbě domu 

do náměstí T. G. Masaryka byl přestavěno 

a spojeno s novostavbou. Jedná se o řado-

vý třípatrový objekt s fasádou prolomenou 

v pěti osách, s průčelím doplněným dvě-

ma arkýři, probíhajícími v úrovni prvního 

a druhého patra. Vstup je umístěn asy-

metricky pod pravý arkýř. Parter je prolo-

men vysokými výkladci vpravo a vlevo od 

vchodu. Objekt je zastřešen mansardovou 

střechou s hranolovou věžičkou v ose jed-

noho arkýře.  

V roce 1951 doznal objekt dosti podstat-

ných změn, neboť v prvním patře směrem 

do náměstí T. G .Masaryka byly zrušeny 

kanceláře banky, což znamenalo defi nitiv-

ní konec bankovní pobočky. Prostory kan-

celáří byly přestavěny na byty. Celé příze-

mí, jak do náměstí T.G. Masaryka, tak do 

Kravařovy ulice, pak nadále bylo užíváno 

k obchodním účelům, jako je tomu i dnes.

Po roce 2000 rekonstruoval citlivě a ná-

kladně celý objekt jeho současný vlastník 

- město Prostějov.

Prohlášení domu číslo popisné 123 na 

náměstí T. G. Masaryka kulturní památ-

kou je zcela jistě prestižní záležitostí a 

dotčený objekt si je vzhledem k architek-

tonickým kvalitám a osobě  svého autora 

nepochybně zaslouží. 

Mgr.Vlastimil Rudolf, oddělení památ-

kové péče odboru správy majetku města 

Městského úřadu Prostějov

Dům číslo popisné 123 na náměstí T. 

G. Masaryka, spolu s  pozemkem, byl 

Ministerstvem kultury prohlášen 

kulturní památkou. 

Dne 29. září bude zahájena re-

konstrukce náměstí E. Husserla. 

Provedeny budou nové komunika-

ce, parkoviště pro 52 automobilů, 

nové veřejné osvětlení, rekonstruk-

ce chodníků a pěší zóny a bude zde 

vybudována i cyklistická stezka. Vy-

sazeno bude 20 stromů a pěší zóna 

bude vybavena novým mobiliářem 

v  podobě laviček, stojanů na kola a 

odpadkových košů.

Pro město Prostějov bude rekonstrukci 

provádět fi rma FIRESTA – Fišer, rekon-

strukce, stavby a.s., která ve výběrovém 

řízení nabídla nejvýhodnější podmínky.

Lze očekávat, že v průběhu prací bude 

muset být omezen jak příjezd, tak i pří-

stup k jednotlivým nemovitostem na 

tomto náměstí. Předpokládáme, že re-

konstrukce náměstí E. Husserla bude 

dokončena na začátku měsíce prosince 

roku 2010.  -red-

Odpověď na tuto otázku hledá 

společnost MORAVSKÁ VODÁREN-

SKÁ, a.s. Od poloviny září až do 15. 

října provádí nezávislá společnost 

Ipsos Tambor telefonický průzkum 

spokojenosti tisíce zákazníků na Mo-

ravě. Průzkum se týká spokojenosti 

zákazníků se službami vodáren, kon-

krétně na území okresů Olomouc, 

Prostějov a Zlín. 

„Osloveno bude asi 1000 zákazníků, 

z toho asi osm set domácností a stovka 

firem, stovka správců bytových domů 

nebo zástupců bytových družstev. Ná-

zory našich zákazníků jsou pro nás 

velmi důležitou zpětnou vazbou. Ví-

táme každou možnost dozvědět se, s 

čím jsou naši zákazníci spokojeni, a 

kde máme podle nich rezervy,“ uved-

la mluvčí společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s. Helena Koutná. 

Výsledky průzkumu budou k dispozici 

začátkem listopadu.

Průzkum probíhá tak, že operátor-

ka zavolá zákazníkovi a ten, pokud 

má o rozhovor zájem, odpovídá asi 

patnáct minut na její otázky. Ty se 

týkají samozřejmě pitné vody a zvy-

ků zákazníka: například zda je spo-

kojen s kvalitou dodávané vody nebo 

se způsobem plateb za vodu. Padnou 

také otázky: zda zákazník ví, kdo je 

jeho provozovatelem v regionu nebo 

zda je spokojen se službami vodáren, 

či s množstvím a dostupností infor-

mací o vodě.  

Telefonický průzkum probíhá již 

šestým rokem a zadává jej pro všech-

ny své pobočky společnost Veolia 

Voda ČR - která je největší společ-

ností na českém vodohospodářském 

trhu. 

Rekonstrukce náměstí E. Husserla

29. září 201029. září 201088
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Řada chovatelů pejsků se stále ob-

rací na Odbor životního prostředí 

Městského úřadu Prostějov s  dotazy 

na povinnost trvalého označení psů. 

Často lidé argumentují, že jejich pes 

je na čipování již příliš stár nebo není 

v dobrém zdravotním stavu. Jak se na 

tuto problematiku dívá Ministerstvo 

zemědělství?:

Ministerstvo zemědělství se zabývalo 

otázkou, zda je možné, aby byla nemoc či 

stáří překážkou pro čipování psa, i když 

se při takovém označení má podle záko-

na na ochranu zvířat proti týrání jednat o 

prostředky, které způsobují při aplikaci jen 

mírnou nebo přechodnou bolest. 

Mikročip je velmi malý a jeho objem 

je zcela zanedbatelný. Injekční aplikací 

jednoho mililitru vakcíny proti vztekli-

ně (podle veterinárního zákona povinné 

očkování) se v  místě aplikace pod kůží 

psa vytvoří mnohem větší dutina s  po-

tenciálně vyšší bolestivostí. Mikročip se 

chová zcela netečně a tělo čipovaného 

zvířete na něj nijak nereaguje. Naproti 

tomu vakcína zatěžuje organismus zví-

řete tím, že jej podněcuje k tvorbě proti-

látek. Čipování psa je tak málo zatěžující 

zákrok, že dokonce i injekční aplikace 

některých léčiv nemocným zvířatům pro 

ně znamená větší nebezpečí poškození 

organismu než aplikace mikročipu. 

Ačkoliv se v  literatuře uvádějí důvody 

k  vyjmutí nebo neaplikování čipu z  dů-

vodu vzniku neoplazma nebo posunu 

mikročipu, prakticky neexistuje absolutní 

kontraindikace pro čipování. Vzhledem 

k množství celosvětově aplikovaných čipů 

jsou rizika čipování minimální a zprávy o 

problémech málo četné. 

Otázky čipování psů je třeba posuzovat 

také v  souvislosti s Nařízením Evropské-

ho parlamentu a Rady č. 998/2003/ES ze 

dne 26. května 2003, o veterinárních pod-

mínkách pro neobchodní přesuny zvířat 

v zájmovém chovu a o změně směrnice 

Rady 92/65/EHS, které nabylo účinnosti 

dnem 1. října 2004. Tímto nařízením jsou 

stanovena pravidla identifi kace některých 

druhů zvířat (mimo jiné i psů) jako jedna 

z podmínek pohybu zvířat mezi členský-

mi státy EU a z třetích zemí, a to tak, že 

po přechodné osmileté období od vstupu 

nařízení v platnost je zvíře považováno za 

identifi kovatelné, pokud má zřetelně čitel-

né tetování nebo elektronický systém iden-

tifi kace (elektronický čip – radiový odpo-

vídač, transpodér), po této lhůtě bude zvíře 

považováno za identifi kovatelné pouze v 

případě, že bude označeno elektronickým 

systémem identifi kace (elektronickým 

čipem). Nařízení žádné výjimky z povin-

nosti označování psů nepřipouští, a to ani 

z důvodu nemoci nebo stáří psa. 

Vzhledem k  výše uvedenému se Minis-

terstvo zemědělství nedomnívá, že stáří nebo 

nemoc psa jsou překážkou pro jeho ozna-

čení čipem. Je samozřejmě možné a účelné 

z důvodu probíhajícího onemocnění zvířete 

čipování odložit na pozdější dobu, ovšem 

nikoliv od něj zcela upustit. K  posouzení 

možnosti či nemožnosti provedení vlastního 

zákroku se může v konkrétním případě vy-

jádřit pouze odborně způsobilá osoba, která 

má označení provést. 

Naopak slabost, nevyléčitelná nemoc, 

těžké poranění, genetická nebo vrozená 

vada, celkové vyčerpání nebo stáří zví-

řete, jsou-li pro další přežívání spojeny 

s trvalým utrpením, jsou důvodem pro 

usmrcení zvířete podle § 5 odst. 2 písm. 

b) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Utracení smí provádět pouze veterinární 

lékař, odborně způsobilá osoba podle § 

17 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti 

týrání nebo zletilá osoba, tato však pou-

ze pod odborným dohledem veterinár-

ního lékaře nebo odborně způsobilé oso-

by podle § 17 odst. 1 zákona na ochranu 

zvířat proti týrání.

Čipování a zdravotní Čipování a zdravotní 
stav nebo věk psastav nebo věk psa

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

Bezplatná právní poradna
Lidická ulice č. 35. Předem je nutno se objednat na telefonu: 

582 345 812, 725 546 460 80

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:

05. 10. 2010 – blok č. 14 – E. Valenty, Veleslavínská, vnitroblok sídl. E. Beneše, 

vnitroblok sídl. E. Beneše parkoviště, zálivka E. Valenty – parkoviště, chodník od Slad-

kovského po E. Valenty.

07. 10. 2010 – blok č. 16 – Barákova I (od Olomoucké vpravo), Českobratrská, 

nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, 

Slovenská, Milíčova, A. Krále, Budovcova, Lužická.

12. 10. 2010 – blok č. 19 – Husovo nám., Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předi-

na, Dolní – obslužná komunikace, Dolní - LA chodník.

14. 10. 2010 – blok č. 21 – Za Drahou, Průmyslová, J. Hory, M. Majerové, M. Puj-

manové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Z. Wintra.

19. 10. 2010 – blok č. 25 – Dolní – obslužná, Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní 

– parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – parkoviště 4 (nové), Dolní – vnitroblok, 

Dvořákova po Šárku, Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova.

21. 10. 2010 – blok č. 26 – Šárka po Lidickou, Šárka – vnitroblok, Dvořákova (jen 

Šárka), Okružní po Dolní, Okružní parkoviště.
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Společnost Hanácké železárny a pérovny, která je již 

dva roky ovládaná fi rmou Moravia Steel, uvedla do 

provozu první část nové linky na produkci pružin. 

První část linky tvoří dva roboti, kteří v automatickém 

cyklu zajišťují obsluhu pecí, dále tvarovací a kalící au-

tomatu, rovnačky a děrovačky. Druhá část – válcovací 

linka – bude instalována do konce letošního roku. 

Zcela nové výrobní zařízení, které patří k nejmoder-

nějším v Evropě, přijde celkem na více než 105 mili-

onů korun.

„Důvodem pořízení linky je potřeba plnit rostoucí kva-

litativní požadavky zákazníků,“ říká předseda předsta-

venstva a generální ředitel fi rmy Ing. Petr Vaněk s tím, 

že v současné době má prostějovská společnost již dvě 

linky na výrobu trapézových a parabolických pružin. 

„Výhodou nově pořízené linky je kromě výroby nových 

typů pružin, sdružení výrobních operací, které se dříve 

prováděly na izolovaných pracovištích, a také snížení 

energetické náročnosti výroby, zvýšení produktivity a od-

stranění fyzické práce,“ doplnil. 

Prostějovská společnost má dvě dominantní ob-

lasti působení, a to výroba parabolických pružin pro 

nákladní vozy pro automobilový průmysl a produkce 

šroubových pružin pro železnici. V oblasti parabolic-

kých pružin fi rma dodává pro významné automobilky 

SCANIA či IVECO. Šroubové pružiny směřují všem 

výrobcům nákladních vozů v Evropě, kde největší 

podíl dodávek je do Tatravagónka Poprad a IRS. Pro 

komplexnost dodávek od tramvají, metra, přes 

příměstské a regionální vlaky až po rychlovlaky 

jsou Hanácké železárny a pérovny vyhledávaným 

dodavatel pro významné fi rmy Alstom, Bombar-

dier, Rotem, Ansaldobreda.

V současné době směřuje na export téměř veš-

kerá produkce Hanáckých železáren a péroven, 

přičemž stále více výrobků směřuje mimo Evropu. 

Pružiny z  Prostějova jsou například v příměst-

ských vlacích v americkém Bostoně, regionálních 

vlacích Vlocity train přes australský Bombardier , 

nebo v ruském metru Mytišč. „Pro hodnotu fi rmy 

z hlediska prestiže, významu a reference je nutné se 

zmínit o dodávkách pružin na rychlovlaky TGV, 

kde světový rekord 574 kilometrů v hodině byl dosa-

žen na podvozcích odpružených pružinami vyrábě-

ných u nás,“ sdělil Ing. Petr Vaněk.

Společnost Hanácké železárny a pérovny v sou-

časnosti zaměstnává 280 lidí. Tržby fi rmy v roce 

2009 dosáhly 482 milionů korun.

Podane ruce, o. s., Projekt OsA Frýdek – Místek ozna-

mují, že ve dnech 5. a. 6. 10. 2010 v době od 8:00 – 16:00 

hod. proběhne v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“ Den 

otevřenýchdveří v kanceláři Fanderlíkova 393/38, v Pro-

stějově. Máte jedinečnou možnost seznámit se s posláním 

naší organizace, jímž je podpora začleňování handicapo-

vaných lidí do společnosti.  Naším cílem je zajistit osobní 

asistenci místně, časově a finančně tak, aby byla přístupná 

všem uživatelům v  rozsahu, v  jakém potřebují. Cílovou 

skupinou jsou senioři a zdravotně postižení, kterým naše 

asistence dovoluje zůstat v domácím prostředí. Odměnou 

je nám spokojený klient. 

Ludmila Bednářová,  administrativní pracovnice 

tel. 777 011 745, Podané ruce, o. s.  Projekt OsA 

 F- M,  Fanderlíkova 393/38, Prostějov

Hanácké železárny a pérovny uvedly do provozu 
první část nové linky na výrobu pružin
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Podzimní úklid proběhne v  Prostějově 

stejně jako loni v  měsíci říjnu. Bude za-

hájen  v pondělí dne 4. 10. 2010. Počínaje 

tímto dnem budou po městě rozmisťovány 

velkoobjemové vany v termínech níže uve-

deného seznamu. Stejně jako každý rok 

se bude odpad třídit na velkoobjemový 

(jedná se o odpad z  domácností, který je 

rozměrný a není možno ho umístit do 

popelnic např. staré koberce, linolea, starý 

nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a 

biologický (odpad ze zahrad), který se bude 

odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – 

vany budou na místě vždy v určený den od 

15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 17.00 

hod. Naplňování každé vany odpadem bude 

sledováno a třídění odpadu kontrolováno 

pověřeným pracovníkem svozové fi rmy 

.A.S.A.TS Prostějov,s.r.o., jelikož jsou určeny 

pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. 

Do těchto van není možné odkládat odpad 

nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové 

baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový 

nebo živnostenský odpad. Dále není povo-

leno dávat do van větší množství inertního 

odpadu (rumisko, hlína). 

4.10. –  sídl. Hloučela – C.Boudy 

sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka

sídl. Hloučela – V.Špály

sídl. Hloučela – J.Zrzavého

5.10.-   sídl. Svobody – u staré benziny

sídl. Svobody  – na okruhu

Šmeralova – proti teplárně

Šmeralova – dál k rybníku

6.10. –  Waitova – Dr. Horáka

Mozartova

Okružní ul. za hostincem U poslední-

ho haléře

B. Němcové

7.10. –  Česká-Máchova

Riegrova

      -      Drozdovice – u trafi ky

      - Vícovská – V.Škracha

8.10. –  Fanderlíkova – u FTL

Fanderlíkova - školka

Kpt. O. Jaroše

Za veledromem naproti č.8

11.10. – Šárka – Spitznerova 

Dolní – parkoviště u věžáků č. 26

Jezdecká – Puškinova

Husovo nám. – u školy

12.10. – Arbesovo nám.

sídl. E. Beneše – za obchodem

sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní

V. Nezvala

13.10. –Trávnická – střed

Švabinského

Svatoplukova – střed

Joštovo nám.

14.10. – Dobrovského - Tylova

Libušínka

Dobrovského – parkoviště za obcho-

dem

15.10. – Nerudova – domov důchodců

Kostelecká 11-15

nám. Spojenců

Bezručovo nám.

18.10. – Pod Kosířem - Palečkova

Rejskova

Havlíčkova 43

Volfova - Příční

19.10. – Žižkovo nám.

Husserleho nám.

Vodní – Mlýnská

nám. T.G.Masaryka (Prior)

20.10. – Žešov – hospoda

Žešov – u obchodu

Žešov – dětské hřiště

Žešov - hřiště

21.10. – Domamyslice – u samoobsluhy

Domamyslice – ul. 5.května

Domamyslice – u kapličky

Vícovská

22.10. – Čechovice – u pošty

Čechovice – Luční

Čechovice – u kapličky

Čechovická u ZD

25.10. – Krasice – Západní

Krasice – Moravská za obchodem

Krasice – Na Brachlavě

Kosířská – Na Vyhlídce

26.10. – Vrahovice – Trpinky

Vrahovice – K.Světlé

Vrahovice – Čechůvky točna

Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

27.10. – Vrahovice – u sídl. Svornosti

Vrahovice – Jano Köhlera

Vrahovice – J.Suka

Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Informace o odvozu velkoobjemo-

vých van můžete získat u společnosti 

.A.S.A.TS  Prostějov, s.r.o. na tel.582 

302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán 

a Městském úřadě Prostějov na Oboru 

komunálních služeb na tel. 582 329 559 

pí. Kovaříková.

Mobilní sběr – podzim 2010
Město Prostějov, prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí 

dne 2. 10. 2010 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů :

Stanoviště ( obec ) Čas předání odpadu a 
elektrozařízení

1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45 - 10:55
2.   Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10
3.   Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25
4.   Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40
5.   Čechůvky točna 11:45 - 11:55
6.   Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30
7.   Čechovice u pošty 12:35 - 12:50
8. Žešov u pomníku 13:15 - 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.

oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel (Větší pneumatiky z traktorů, 

nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát také, ale za úplatu. ) 

c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho 

umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.

d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané  v domácnostech. Jsou 

to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné  trouby, rychlovarné 

konvice, baterie, zářivky, výbojky apod

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komu-

nálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry ne-

přinášeli.  

Mimo výše uvedený termín je možné  
nebezpečný a objemný odpad odvést na:

SBĚRNÝ DVŮR U SVATÉ ANNY (TEL. 582 334 711) 

Provozní doba na sběrném dvoře:

úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod , pondělí a neděle – zavřeno

SBĚRNÝ DVŮR UL. PRŮMYSLOVÁ (TEL. 725 824 716) 

Provozní doba na sběrném dvoře:

čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod , úterý a středa – zavřeno.

P O D Z I M N Í   Ú K L I D   2 0 1 0P O D Z I M N Í   Ú K L I D   2 0 1 0
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Již desátým rokem v České republice 

působí Probační a mediační služba ČR.  

Tato organizace, která zajišťuje kontrolu 

a výkon tzv. alternativních trestů a zpro-

středkuje mimosoudní řešení trestních 

sporů, je přesto pro řadu lidí stále ne-

známá a mnozí vůbec netuší, v  jakých 

situacích se na pracovníky PMS ČR mo-

hou obracet. 

Také v Prostějově sídlí středisko PMS 

ČR, a proto nás zajímalo, jak po deseti-

leté zkušenosti vnímají pracovníci PMS 

ČR svou roli a jaké jsou jejich zkušenos-

ti. Ptáme se vedoucí střediska Mgr. Ka-

roliny Hrbkové:

Můžete laikovi vysvětlit,
co je to „probace“?

Stručně řečeno, je to kontrola a výkon 

alternativních trestů. Slovo pochází z la-

tinského „probare“ – zkoušet. Máme na 

starost odsouzené, kterým soud větši-

nou uložil v rámci trestu vykonávaného 

na svobodě určité povinnosti. Může jít 

třeba o náhradu škody, ale také o po-

vinnost spolupracovat s  psychologem, 

léčit se ze závislostí a podobně. Na nás 

jako na probačních pracovnících je, 

abychom jednak dohlíželi na plnění 

těchto povinností a informovali o tom 

soud, jednak spolupracovali s odsouze-

ným a pomáhali mu, aby pokud možno 

neopakoval staré chyby a nedostával se 

znovu do konfl iktu se zákonem. Zkrát-

ka je odsouzený ponechán na svobodě 

„na zkoušku“ a musí osvědčit, zda si to 

zaslouží.

A co si představit 
pod pojmem mediace? 

Nepletou si to lidé s meditací?
Pletou, a docela často. Někdy je to do-

cela komické – „propagační a meditační 

služba“…. Mediace (z latinského „medi-

us“ – prostřední)  je způsob řešení kon-

fl iktu za pomoci prostředníka – medi-

átora. Ve vhodných případech můžeme 

působit jako prostředníci mezi pachate-

lem a obětí a usnadnit jim vzájemnou 

komunikaci, omluvu, vysvětlení, do-

mluvu na náhradě škody…V ideálním 

případě pak trestní řízení nemusí skon-

čit až u soudu, což je pro pachatele jistě 

příznivé, ale spokojenější je i poškozený, 

který se například rychleji domůže ná-

hrady škody. Málokdo ví, že již po zahá-

jení trestního řízení nás pachatel nebo 

poškozený může vyhledat  sám, pokud 

chce svou situaci aktivně řešit.

A kde vás lidé najdou?
Sídlíme na Svatoplukově ul. 53 (v 

budově, kde je Komerční banka). Pra-

cujeme zde čtyři a jsme k  zastižení 

v  pracovní dny mezi osmou a šestnác-

tou hodinou, případně na telefonu, číslo 

582 361 561; 582 330 675. A naše čin-

nost je pro klienty bezplatná.

 Děkujeme za rozhovor.

 -red-

Mediace není meditace Mediace není meditace 

Jste schopný zedník, řezník nebo 

třeba masér? Chcete rozjet byznys v 

cizině a nevíte jak na to? Přijďte na 

Jednotné kontaktní místo! Provedeme 

Vás bezplatně labyrintem předpisů 

EU, zákonů a vyhlášek a poradíme 

vám, jak rozšířit své podnikatelské 

aktivity do zahraničí. Jednotné kon-

taktní místo - JKM je zkrátka tou nej-

lepší startovací rampou pro vaše pod-

nikání doma i v Evropě.

JKM funguje teprve od ledna toho-

to roku a už se na něj obrátilo několik 

desítek podnikatelů. Nespornou výho-

dou JKM je skutečnost, že je tato služba 

zdarma a zaměstnanci JKM poskytují 

informace o podnikání nejen v českém, 

ale i anglickém jazyce. O jaké informace 

se tedy podnikatelé nejčastěji zajímají? 

První dotaz, který na olomoucké JKM 

dorazil, se týkal podmínek podnikání 

v Německu. Hned následující dny se lidé 

ptali na podmínky podnikání v Nizoze-

mí, Francii, Itálii, Řecku, Španělsku nebo 

Portugalsku. Dá se říci, že tento trend 

pokračuje až do dnešních dnů. Škála 

dotazů na JKM v  Olomouci je oprav-

du velká. Mezi nejčastější patří dotazy 

živnostníků na podmínky podnikání 

v  oblasti řemesel jako jsou zednictví, 

malířství, natěračství či tesařství. Nema-

lou skupinu tvoří i živnostníci s volnými 

živnostmi, zejména s předmě-

tem podnikání velkoobchod a 

maloobchod. 

Jednotná kontaktní mís-

ta (JKM) působí při obec-

ních živnostenských úřadech 

ve všech krajských městech. Za 

dobu svého fungování vyřídily 

již stovky dotazů. Jejich cílem je zajistit 

co možná nejlepší informovanost pod-

nikatelů ohledně podmínek podnikání 

v  jiných členských státech EU a EHP. 

Jednotná kontaktní místa ovšem neradí 

jen českým podnikatelům či živnostní-

kům, dost často se na ně obrací i zahra-

niční poskytovatelé služeb. JKM v Olo-

mouci se v tomto ohledu může pochlubit 

několika dotazy slovenských, britských 

či německých podnikatelů. 

 JKM funguje rovněž v elektronické 

podobě na portálu www.businessin-

fo.cz. Zde je možné najít celou řadu 

užitečných informací o podnikání, 

detailní informace o požadavcích na 

výkon jednotlivých podnikatelských 

činností, potřebné formuláře atd. Bu-

doucí podnikatelé si zde mohou stáh-

nout většinu formulářů nezbytných 

pro vstup do podnikání, vyplnit je v 

elektronické podobě, podepsat je po-

mocí elektronického podpisu a ihned 

je odeslat příslušnému povolovacímu 

orgánu. Prostřednictvím on-line do-

tazníku zde může podnikatel položit 

dotaz týkající se podnikání a zaslat jej 

na příslušné kontaktní místo.

JKM v  Olomouci můžete 

navštívit osobně jakýkoliv 

všední den. Kompletní servis 

je pro vás zajištěn od pondělí 

do pátku. Kontaktní údaje na 

něj naleznete na stránkách 

www.olomouc.eu. Kontakty na 

pracoviště JKM v  ostatních krajích 

jsou na stránkách http://www.mpo.

cz/dokument70853.html.

ODSTARTUJTE SVŮJ ZAHRANIČNÍ BYZNYS NÁVŠTĚVOU JKM! 

Kontakt na Jednotné kontaktní místo:
Magistrát města Olomouce – obecní živnostenský úřad

adresa:  Hynaisova 10, 77911 Olomouc
telefon:  + 420 588 488 241, + 420 588 488 223 
fax: +420 588 488 221
e-mail:  jkm@olomouc.eu
internet:  http://www.olomouc.eu

Zveme vás na závěrečnou konferenci komunitního plánování sociálních služeb, 

pořádanou v rámci realizace projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje so-

ciálních služeb v Prostějově“. Na této konferenci budete informováni o všech ak-

tuálních krocích, které jsou při realizaci komunitního plánování sociálních služeb 

uskutečňovány, o dosavadních výstupech tohoto plánování i o možnosti zapojit se 

do prezentovaného projektu.

Konference v rámci projektu  “Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb v Prostějově“ se koná ve čtvrtek 7. října 2010 v Kulturním klubu u hradeb – 

Duha v Prostějově  od 9,00 hodin (prezence 9,00 – 9,30 hodin; zahájení 9,30 hodin)

Více na www.prostejov.eu    Ing. Martina Mařáková 

 – vedoucí projektu (Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník)

Tento projekt je spolufi nancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

PŘIJĎTE S NÁMI ZHODNOTIT PROJEKT KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ

29. září 201029. září 20101212
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Zveme na koncert dechových orchestrů

Austrálie – křížem krážem – zimní putování po červeném kontinentu 

V sobotu 23. října 2010 v 17 hodin se v

Městském divadle v Prostějově uskuteční

koncert Dechového orchestru ZUŠ

Vl.Ambrose a orchestru Harmonie Štern-

berk. Koncert bude věnován podpoře a

propagaci moderní symfonické dechové

hudby. Zazní skladby, které plně využívají

instrumentálního – symfonického - obsaze-

ní velkého dechového orchestru, jeho

bohatého zvuku a výrazových možností.

Jde o náročnější skladby jak pro orchestry,

tak také pro posluchače. Dvě ukázky této

symfonické dechové hudby s úspěchem u

posluchačů zazněly na našem posledním

koncertu v Městském divadle na jaře toho-

to roku. Ale nejen tyto skladby budou na

programu obou orchestrů. Diváci se rovněž

mohou těšit na nový repertoár na překva-

pení,která dramaturgie programu obou

orchestrů nabízí.

Orchestr ZUŠ Vl.Ambrose není třeba

domácímu publiku zvlášť představovat.

Harmonie Šternberk je orchestr, který patří

k nejlepším  v České republice. Mezi jeho

největší úspěchy patří dvojnásobné vítěz-

ství v rozhlasové soutěži Concerto Bohe-

mia, titul absolutního vítěze mezinárodní

soutěže dechových orchestrů Ostrava

2007 a mnoho dalších umístění ve zlatém

pásmu v domácích a mezinárodních sout-

ěží. Vrcholem dosavadní činnosti orchestru

byla účast na 10. ročníku Japonského

hudebního festivalu mládeže ve městě Shi-

zuoka (22. – 30. 7. 2006). Hlavním diri-

gentem orchestru je pan Petr Ciba, ředitel

ZUŠ ve Šternberku. Absolvoval dirigent-

ské kurzy v ČR i zahraničí a v současné

době studuje obor Hudební kultura – sbor-

mistrovství na Pedagogické fakultě UP

Olomouc. V roce 2009 se zúčastnil vzdě-

lávací konference Midwest Clinic v ame-

rickém Chicagu, která byla zaměřena na

problematiku metodiky a dirigování sym-

fonických dechových orchestrů. Myslím,

že tato vizitka je dostatečnou pozvánkou

pro návštěvu našeho koncertu. Bude se na

vás těšit Dechový orchestr ZUŠ Vl. Amb-

rose Prostějov a orchestr Harmonie Štern-

berk.  Rudolf Prosecký, 
dirigent DO ZUŠ Vl.Ambrose Prostějov

Austrálie je sice malým kontinentem, ale

zároveň i ohromně velikou zemí! Je zemí

úžasných protikladů s nepředstavitelným

množstvím přírodních krás. Na jihu se od

moře zdvihají vysoké hory – v zimě

pokryté sněhem, v severní části se do

nekonečna táhne tropické pobřeží s koko-

sovými palmami a korálovými útesy. Jsou

zde rozlehlé lesy s obrovitými stromy i

oblasti s nedozírnou pouští. Fascinující

hluboké kaňony s bizarními skalními for-

macemi. 

Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou

procestovali během tří měsíců Austrálii do

těch nejzazších koutů. Bez vozidla by však

cesta nebyla myslitelná. Po zkušenostech z

Nového Zélandu si zapůjčili kempr  – obyt-

ný vůz, tím nebyli nuceni den co den hledat

tábořiště pro stany a vždy měli po ruce vý-

zbroj pro nejrůznější aktivity. Vyráželi na

koních, horských kolech, kánoích či plachet-

nicích s potápěčskou technikou. Se sněžnice-

mi na nohou zdolali nejvyšší horu kontinen-

tu a na lyžích pak sjížděli po jejích zasněže-

ných svazích. 

Podnikli celou řadu pěších túr podél pobřeží,

do kaňonů, k vodopádům a vylezli i na nej-

známější skálu světa – na Ayers Rock/Uluru,

tento ohromný rudý monolit uprostřed pou-

ště.

Pro Leoše Šimánka to nebyla první cesta k

protinožcům, o to více byl překvapen, kolik

dalších přírodních unikátů Země se mu při

tomto putování podařilo poznat!

www.leossimanek.cz

Přednáška v Prostějově - úterý 5.10., 15.30

a 19.30 hod., Městské divadlo, Vojáčkovo

nám. 1

Předprodej: Městské divadlo , Vojáčkovo

nám. 1, tel.: 582 333 390; 

Informační služba, nám. T. G. Masaryka,

tel.: 582 329 722

Regionální informační centrum, Pernštýnské

nám. 8 (zámek), tel.: 582 329 723
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PÁTEK 1. ŘÍJNA

15.30    Kouzelná chůva  a Velký třesk      

Britský rodinný film 

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

Fiennes, M. Smithová  režie: Susanna Whiteová, 108 min,

český dabing,   premiéra, mládeži přístupný

17.30 Vrahouni

Americká komedie 

Zběsilá jízda za záchranou života a manželství
V hl. rolích A. Kutcher, K. Heiglová, T. Selleck

režie: Robert Luketic, 102 min, české titulky, mládeži do

12 let nevhodný  

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

SOBOTA 2. ŘÍJNA

15.00    Kouzelná chůva a Velký třesk

17.30    Vrahouni          

20.00    Útěk 

NEDĚLE 3. ŘÍJNA

15.00    Kouzelná chůva a Velký třesk

17.30    Vrahouni          

20.00    Útěk

PONDĚLÍ 4. ŘÍJNA

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, repríza, mládeži do 15 let nepřístupný

20.00    Kajínek 

ÚTERÝ 5. ŘÍJNA

17.30  Kajínek       

20.00    Kajínek 

STŘEDA 6. ŘÍJNA

17.30  Kajínek       

20.00    Kajínek      

ČTVRTEK 7. ŘÍJNA

17.30  Kajínek       

20.00    The Expedables: Postradatelní           

Americký akční film

Skupina žoldáků v podání skupiny hvězd akčních
trháků….

V hl. rolích  S. Stallone, Jet Li, D. Lungren, J. Statham, M.

Rourke Režie: Sylvester Stallone, 103 min, české titulky,

premiéra, mládeži  do 15 let nepřístupný  

PÁTEK 8. ŘÍJNA

17.30  Kajínek       

20.00    The Expedables: Postradatelní 

22.15    The Expedables: Postradatelní

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

SOBOTA 9. ŘÍJNA

17.30  Kajínek       

20.00    The Expedables: Postradatelní 

22.15    The Expedables: Postradatelní

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

NEDĚLE 10. ŘÍJNA

17.30  Kajínek       

20.00    The Expedables: Postradatelní

PONDĚLÍ 11. ŘÍJNA

14.00    Kouzelná chůva a Velký třesk 

UK 2010, 108 min, režie: Susanna Whiteová

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

20.00    22 výstřelů

Francouzský akční thriller

Tahle krev nikdy nezaschne…..
V hl. rolích  M. Delaporte, J.Reno  režie: Richard

Berry; 118 min, české titulky, premiéra, mládeži do 15

let přístupný        

ÚTERÝ 12. ŘÍJNA

17.30    Ženy v pokušení 

20.00    22 výstřelů       

STŘEDA 13. ŘÍJNA

17.30    Ženy v pokušení 

20.00    22 výstřelů   

ČTVRTEK 14. ŘÍJNA

17.30    Čarodějův učeň

Americký dobrodružný film

Nejlepší džob všech dob…..
V hl. rolích  N. Cage, A. Molina, J. Baruchel, M.

Belucciová, Režie: Jon Turteltaub, 110 minut, české

titulky,  premiéra, mládeži přístupný

20.00    Největší z Čechů 

Česká komedie 

Nový film Roberta Sedláčka! 
V hl. rolích  J. Plesl, S. Babčáková, I. Bareš, A. Geislerová,

J. Hřebejk  režie:   Robert  Sedláček, 96 min,  premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný

PÁTEK 15. ŘÍJNA

17.30    Čarodějův učeň                               

20.00    Největší z Čechů    

SOBOTA 16. ŘÍJNA

15.00    Čarodějův učeň

17.30 Čarodějův učeň    

20.00 Největší z Čechů   

NEDĚLE 17. ŘÍJNA

15.00    Čarodějův učeň

17.30 Čarodějův učeň    

20.00 Největší z Čechů 

PONDĚLÍ 18. ŘÍJNA

17.30    Dál, než se zdálo  

Americká romantická komedie

Láska na dálku? 
V hl. rolích   J.Long, D. Barrymoreová, Ch. Apllegateová 

Režie: Nanette Bursteinová, 103 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži přístupný

20.00 Salt  

Americký akční thriller     

Kdo je Evelyn Salt?!
V hl. rolích  A. Jolieová, L. Schieber, D. Olbrychski

Režie: Phllip Noyce; 100 min, české titulky, premiéra,

ŠUP, mládeži  do 15 let nepřístupný  

ÚTERÝ 19. ŘÍJNA

17.30    Dál, než se zdálo 

20.00    Salt     

STŘEDA  20. ŘÍJNA

17.30    Dál, než se zdálo 

20.00    Salt

ČTVRTEK 21. ŘÍJNA

17.30 Já,  padouch  

Americký animovaný film

Klaďasové už fakt nefrčí…...
Režie : P. Coffin a Ch. Rennaud;  95 minut ; český dabing 

Premiéra, mládeži přístupný

20.00 Román pro muže   

Česká tragikomedie 

Vzhůru na poslední cestu splněných přání a snů…..
Na motivy bestselleru Michala Viewegha! V hl. rolích M.

Donutil, M. Vladyka, V. Hybnerová, T. Pauhofová, J.

Budař , F. Čapka aj.  Režie: Tomáš Bařina, 100 min, pre-

miéra, mládeži do 12 let nevhodný 

PÁTEK 22. ŘÍJNA

15.30 Já,  padouch         

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

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

PÁTEK 1. ŘÍJNA

17.00   Počátek 

Americké sci-fi

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

Gordon – Lewit,  Režie: Christopher Nolan , 142 min,

české titulky , repríza, mládeži do 12    let nevhodný

20.00   Počátek

ÚTERÝ 5. ŘÍJNA

20.00    Český mír   

ČR 2010,  108 min.  režie: F. remunda a V.Klusák 

SOBOTA  9. ŘÍJNA

15.00     Krtek ve snu  

17.30     Muži co zírají na kozy  

Americká černá komedie

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

Spacey. Režie: Grant Heslov, 94 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži do 15 let nepřístupný   

20.00     Muži co zírají na kozy 

STŘEDA 13. ŘÍJNA

15.00     Nine 

USA/Itálie 2009, 120 min, režie:  Rob Marshall    

PÁTEK 15. ŘÍJNA

17.30     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 mládeži od

12 let

20.00     Twillight sága: Zatmění 

SOBOTA 16. ŘÍJNA

15.00     Kamarádi z televize I.             

17.30     Twillight sága: zatmění         

20.00     Twillight sága: zatmění  

ÚTERÝ 19. ŘÍJNA

20.00     Bezva chlap 

Norsko 2010, 103 min   režie: Hans Peter Moland   

SOBOTA 23. ŘÍJNA

15.00     Cvrček a spol.     

17.30     Muž ve stínu  

Koprodukční thriller  

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

Williamsová, aj   Režie: Roman Polanski, 128 min, české

titulky, repríza, ŠUP, mládeži do 12 let nevhodný  

20.00     Muž ve stínu   

STŘEDA 27. ŘÍJNA

15.00     Škola života    

UK/Fr/Něm.  2009, 95 min Režie:  Lone Scherfigová     

PÁTEK 29. ŘÍJNA

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 nepří-

stupný

20.00     Kajínek 

SOBOTA 30. ŘÍJNA

15.00     Krtek a medicína

17.30     Kajínek   

20.00     Kajínek 

NEDĚLE 31. ŘÍJNA

17.30     Kajínek   

20.00     Kajínek 

17.30 Román pro muže 

20.00    Román pro muže

SOBOTA 23. ŘÍJNA

15.00    Já,  padouch 

17.30 Román pro muže 

20.00    Román pro muže

NEDĚLE 24. ŘÍJNA

15.00    Já,  padouch 

17.30 Román pro muže 

20.00    Román pro muže

PONDĚLÍ 25. ŘÍJNA

14.00 Dešťová víla

ČR 2010, 108 min, režie: Milan Cieslar  

17.30    Já,  padouch 

20.00 Román pro muže 

ÚTERÝ 26. ŘÍJNA

17.30 Já,  padouch               

20.00 Román pro muže    

STŘEDA 27. ŘÍJNA

20.00 Román pro muže         

ČTVRTEK 28. ŘÍJNA

14.30 Karate Kid

Americký akční rodinný film

Kouzla kung- fu očarují dvanáctiletého američana…….

Režie: Harald Zwart, 140 minut, český dabing, ŠUP, pre-

miéra, mládeži přístupný

17.30 Karate  Kid

20.00 Tajemství mumie   

Francouzský dobrodružný film

Píše se r ok 1912  a v Paříži je známa mladá šarmantní
reportérka  Adéle.  Ale není to jen obyčejné novinářka….
Na motivy známého a oblíbeného komiksu ! 

Režie: Luc Besson; 107 min, české titulky, premiéra, 

mládeži do 12 let  nevhodný 

PÁTEK 29. ŘÍJNA

17.00 Karate Kid     

20.00 Tajemství mumie  

SOBOTA 30. ŘÍJNA

17.00 Karate Kid     

20.00 Tajemství mumie 

NEDĚLE 31. ŘÍJNA

17.00 Karate Kid     

20.00 Tajemství mumie 

BIO SENIOR

BIO SENIOR

ART FILM

ART FILM

BIJÁSEK

BIO KORUNA

PÁTEK 8. ŘÍJNA

19.00      FINDING AMERICA:

Gangsteři z našeho oddílu

Repríza úspěšného filmu, který vznikl na letním Filmovém
táboře v Sobotíně 2010. 
Dvě časové roviny příběhu nás zanesou do mafiánského

Chicaga 20. let minulého století a do malé moravské ves-

nice začátku 80. let. Při nácviku spartakiády najdou dva

mladí cvičenci stopy mafiánského kmotra, který pocházel

z vesnice, kde pionýři právě nacvičují své sestavy. Jejich

pátrání odhalí cestu Lanzy Ručky (jak se gangster jmeno-

val) ke slávě a penězům, a kluci se vydávají hledat jeho

poklad, který je podle všech indicií ukryt někde poblíž… 

Režie: Jakub Hyndrich

PÁTEK 22. ŘÍJNA

19.00 KABARET SABINA 

Diváci se konečně dočkají pokračování divadelního sitco-

mu Divadélko Domeček. Večer se představí členové

Divadla Point a jejich hosté. Nečekaná překvapení a

hudební vystoupení vás dovedou do stavu naprosté extáze. 

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov
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Chcete vědět, jestli je možné prolézt sqas-

hovou raketou? Kolik čtyřlístků musíte

nasbírat, abyste překonali rekord? Kolik

musíte sníst párků, abyste v tom byli nej-

lepší? A kam až se dá dojet na rotopedu?

To vše zjistíte ve filmu Největší z Čechů.  

Režisér (Jaroslav Plesl), jeho producentka

(Simona Babčáková) a kameraman (Jiří

Vyorálek) jsou živořící umělci, kteří už

sice mají za sebou filmy, co dostaly ceny,

lvy, dobré kritiky a hrály se s úspěchem na

řadě festivalů. Ale nechodí na ně diváci.

Jejich další spolupráce se řítí do ztracena,

protože životní projekt režiséra nezískal

grant, což znamená, že se nebude točit.

Producentka s režisérem odjíždějí do

Pelhřimova, do metropole českých rekor-

dů a kuriozit, kam je zavolal šéf  Agentury

Dobrý den (Igor Bareš). Agentura má totiž

jeden problém. Často se o ní a jejích

rekordmanech mluví, ale nikdo to nebere

vážně. A tak se rozhodnou najmout kriti-

kou uznávaného režiséra, aby natočil film

o nejvýjimečnějších lidech, kteří dosud

mají jen nálepku bláznů a magorů, pou-

ťové atrakce.

Společnost Walt Disney, producent Jerry

Bruckheimer a režisér Jon Turteltaub

představují snímek Čarodějův učeň - ino-

vativní a velkolepý dobrodružný příběh o

čarodějovi a jeho smolařském učni, kteří

jsou zataženi do samého středu prastarého

souboje mezi dobrem a zlem. Balthazar

Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mist-

rem, který se v současném Manhattanu

snaží ubránit město před svým úhlavním

nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred

Molina). Balthazar na to ale sám nestačí a

proto vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay

Baruchel), zdánlivě obyčejného člověka,

který v sobě ale ukrývá netušené možnos-

ti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám

svého učně. Čaroděj svého nedobrovolné-

ho žáka v rychlosti zasvětí do základů

tajného umění magie a kouzel a společně

se tato neobvyklá dvojice pokouší s

pomocí svých schopností postavit jedněm

z nejagresivnějších - a nejzákeřnějších -

čarodějů všech dob. Dave je nucen v sobě

najít veškerou odvahu k tomu, aby jako

Čarodějův učeň svůj výcvik přežil,

zachránil město a získal srdce své vyvo-

lené. 

ČARODĚJŮV UČEŇ     Režie: Jon Turteltaub

Erinin (Drew Barrymore) ironický smysl

pro humor a naprostá otevřenost naprosto

okouzlil Garretta (Justin Long). A to

všechno u piva a u snídaně druhý den

ráno. Jiskra přeskočila a byla z toho plno-

hodnotná letní láska a nikdo nečekal, že

potrvá, až se Erin bude muset vrátit do

San Francisca a Garrett zůstane kvůli

práci v New Yorku. Jenže když se šest

týdnů radovánek nenápadně změní v něco

hlubšího, ani jeden z nich si není jistý, že

to chce ukončit. A i když si Garrettovi

kamarádi Box (Jason Sudeikis) a Dan

(Charlie Day) dělají legraci z jeho vztahu

s telefonem, nechtějí svého „kámoše“

ztratit kvůli úletu s nejistým koncem.

Stejně tak Erinina upjatá a až příliš ochra-

ňující vdaná sestra Corrine (Christina

Applegate) chce zabránit tomu, aby se

Erin vydala na tu neslavně známou cestu

za zklamáním. Ale navzdory rozdílným

pobřežím, opatrným kamarádům a rodině

a několika nečekaným pokušením tenhle

pár možná našel něco jako lásku a s

pomocí textovek, „sextovek“ a nočních

hovorů, možná tu vzdálenost překonají. 

DÁL, NEŽ SE ZDÁLO  Režie:Nanette Bursteinová

Román pro muže vypráví příběh tří souro-

zenců - Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna

(Michal Vladyka) a Anety (Vanda

Hybnerová), kteří mají kvůli předčasné

smrti rodičů mnohem pevnější pouto, než

bývá obvyklé. A to přesto, že se povahově

snad už nemůžou víc lišit. Cyril je cynický

bonviván s těmi nejlepšími kontakty a jed-

noduchým vkusem, jenž mu velí vždycky

sáhnout po tom nejdražším. Aneta má

výrazně vyvinutý smysl pro spravedlnost a

citlivou duši, která čím dál víc okorává vli-

vem neuspokojivých partnerských vztahů.

A Bruno je typický „obyčejný člověk",

jenž z nalinkovaných kolejí práce - rodina

občas odbočuje jen k neškodným erotic-

kým fantaziím na internetu. Bruno také trpí

nevyléčitelnou nemocí, která se stane kata-

lyzátorem nápadu uspořádat velkolepou

sourozeneckou jízdu do Tater, do nejle-

pšího hotelu, s báječnou lyžovačkou a nád-

hernou prostitutkou jménem Tali (Táňa

Pauhofová), která má Brunovi splnit

všechna jeho poslední přání. Jenže plán na

nezapomenutelnou dovolenou výrazně

naruší tragikomické střety mezi sourozen-

ci, vyplývající z jejich povahové a názo-

rové rozdílnosti. Do Tater za nimi navíc

vyrazí nevyzpytatelný „majitel" krásné

Tali (Jan Budař), který už tak napjatou situ-

aci ještě zahustí.

ROMÁN PRO MUŽE  Režie: Tomáš Bařina

Mladá Američanka Jen Kornfeldtová se

právě vzpamatovává z nepovedeného

vztahu a přísahá si, že se už nikdy nezami-

luje. Když ale dorazí za rodiči na

Francouzskou riviéru, potká tu muže svých

snů, neodolatelného Spencera Aimese. O

tři roky později se její zdánlivě nesplni-

telné přání stane skutkem... Mladí novo-

manželé žijí na americkém předměstí v

podstatě idylický život s obyčejnými sta-

rostmi, plány do budoucnosti, v domku se

zahrádkou, obklopeni příbuznými. Vše se

změní v den Spencerových třicátých naro-

zenin. Kolem uší jim začnou svištět kulky.

Doslova. Jen je otřesena nejen tím, co se

děje, ale především vědomím, že Spencer

se jí neobtěžoval sdělit jednu „maličkost“

ze své minulosti. A to, že byl svého času

mezinárodním superšpionem a nájemným

vrahem. Teď je řada na něm. Někdejší

pohoda života na předměstí se mění v boj

na život a na smrt. Potenciálním vrahem

může být kdokoli z jejich okolí, není bez-

pečné být ani doma, ani kdekoli jinde. K

tomu ještě Jen řeší zásadní dilema svého

vztahu - co všechno jí ještě Spencer neře-

kl? Jak se vyrovnat s jeho zradou a jak to

vše vysvětlit rodičům?

VRAHOUNI  Režie:Francois Ozon

Na ospalém předměstí zastavěném rozko-

šnými domky s upravenými předzahrád-

kami žije NEJVĚTŠÍ ZLODUCH POD

SLUNCEM. Producent Doby ledové

Chris Meledandri stvořil trojrozměrnou

animovanou komedii, která představuje

zbrusu nového hlavního hrdinu.

Ukrutného záporáka jménem Gru, který

se nezastaví před žádnou špatností, na dru-

hou stranu ale umí být nekonečně zábav-

ný. Ať už prostřednictvím armády žlutých

pomocníků, Mimoňů, nebo díky Jiřímu

Lábusovi, který Gruovi v češtině propůjčil

svůj hlas. Udržet se na špici světového

zločinu dá pořádnou fušku. A protože si na

post veřejného nepřítele číslo jedna brousí

zuby Gruův největší oponent Vektor, roz-

hodne se tenhle padouch pro dosud

nevídaný zločin. Ukradne Měsíc! Ano, ten

co svítí na obloze. Jenže zásadní roli v

jeho plánech hrál zmenšovač, který mu

ukradl právě Vektor. Gru musí přijít na to,

jak do jeho přísně střeženého sídla vnik-

nout a svůj vynález si vzít zpátky. Po

mnoha marných pokusech to už skoro

vzdá, když u jeho dveří zazvoní souroze-

necké trio Margo, Edith a Agnes, které

sbírají peníze pro sirotčinec, v němž žijí. 

JÁ, PADOUCH                       Režie:: P. Coffin a Ch. Rennaud

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ    Režie: Robert  Sedláček
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

exkurze pro veřejnost

Den zvířat 

KDY: sobota 2. října

KDE: odjezd vlastním autobusem z Joštova

nám. v 7 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 baziliky na Sva-

tém Kopečku a vycházka na Kartouzku, zříceni-

nu 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 pro studenty SŠ

Víkendový workshop o vodě

KDY: pátek až neděle 8. - 10. října

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, biokoridor

Hloučela atd.

Zajímavé přednášky přiblíží studentům koloběh

vody v přírodě i vývoj říční sítě v krajině za

posledních 200 let. V rámci exkurzí navštívíme

meandry na říčce Hloučele a narovnaný tok v části

říčky Romže. Budeme pracovat s leteckými sním-

ky i se starými mapami. Poplatek 100 Kč

(stravné). Pro dojíždějící studenty možné zajistit

nocleh v Kovárně Ekocentra Iris. Nutno se přih-

lásit do 7. října na iris@iris.cz nebo telefonicky

582 338 278, 603 298 039.

akce na pomoc přírodě

Den zvířat na Hloučele 

čištění ptačích budek

KDY: sobota 9. října od 14 hod.

KDE: biokoridor Hloučela, sraz U Abrahámka 

Brigáda pro všechny dobrovolníky, kteří chtějí

pomoci živočichům žijícím v biokoridoru Hlou-

čela. Pořádá ZO Bělozářka..

akce pro třídy II. stupně ZŠ 

Den stromů pro školy

KDY: úterý 12. října

KDE: Kolářovy sady

Přírodovědná stezka pro žáky II. stupně základ-

ních škol. Poznávání stromů v parku, zajímavosti

o životě stromů, hravé aktivity a testíky. Stezka je

určena vždy pro jednu třídu a začíná každou půl-

hodinu od 8:30 do 12:00 hodin. Nutno se předem

přihlásit na iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338

278, 603 298 039.

tvořivá dílna

Vícebarevná batika rychle

KDY: pátek 15. října, 16 – 18 hod. 

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

náměstí 67, Prostějov

Batikování triček a plátěných látek. S sebou: stará

trička a pracovní oblečení.

Poplatek 50 Kč za osobu.

osvětová akce pro veřejnost 

Den stromů 

KDY: sobota 16. října, 9 – 12 hod.

KDE: nám. TGM a Smetanovy sady

V rámci celosvětové akce Den stromů proběhnou

na nám. TGM a ve Smetanových sadech aktivity

pro všechny věkové skupiny. Informace pro

dospělé, ankety a testy o stromech, ekovýchovné

aktivity pro děti, lanové překážky ve Smetano-

vých sadech. Ve spolupráci s Klubem českých

turistů a Vojenskými lesy.

vycházka pro veřejnost

Studánky a archeologické 

zajímavosti Záhoří 

KDY: sobota 23. října

KDE: Záhoří, sraz v 9:05 na konečné zastávce

linky č. 4 v Domamyslicích

Vycházka lesy oblasti Záhoří mezi Domamyslice-

mi, Seloutkami a Alojzovem s odbornou průvod-

kyní PhDr. Alenou Prudkou. Zaměřování stu-

dánek, menhiry, pozůstatky dávných osídlení.

Předpokládaná délka trasy 8 – 10 km.

akce pro I. stupeň ZŠ

Dobrou noc, ježku

Kdy: pondělí 25.10. od 8:00 do 13:00 hod.

úterý 26.10. od 8:00 do 13:00 hod.

Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67 Prostějov

Povídání o zimních „spáčích“ a „nespáčích“.

Navštíví nás také živý ježek – dozvíte se, čím se

živí, kde spí a co byste měli dělat, když na podzim

nebo v zimě najdete malého ježka. Program

začíná v každou celou hodinu (od 8 hodin, posled-

ní skupina ve 12 hodin) a je určen vždy pro jednu

třídu 1. stupně ZŠ - nutno se předem objednat na

adrese iris@iris.cz nebo telefonicky na číslech 582

338 278 nebo 603 298 039. Cena 20 Kč za žáka.

akce na pomoc přírodě

Úklid Hloučely a Jablečná slavnost

KDY: čtvrtek 28. října (státní svátek) od 9:00

KDE: biokoridor Hloučela, sraz U Abrahámka

Úklid obou břehů Hloučely. S sebou pracovní

rukavice a staré igelitky. Po skončení úklidu bude

pro brigádníky zajištěno opékané občerstvení.

Následuje Jablečná slavnost – ochutnávka růz-

ných odrůd a jablečných moučníků, zajímavosti o

starých krajových odrůdách a hravé aktivity pro

děti.

akce pro školy i veřejnost

Sovy mezi námi

KDY: pátek 5. listopadu

dopoledne pro školy

odpoledne od 16:00 pro veřejnost

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 

náměstí 67, Prostějov

Beseda o sovách i setkání s některými z nich. Paní

Věra Malátková z České Třebové představí živé

exponáty ze záchranné stanice. Dozvíte se spous-

tu zajímavostí o těchto nočních ptácích. Cena 30

Kč za osobu. Na dopolední program pro školy je

nutné se předem objednat na adrese iris@iris.cz

nebo telefonicky na číslech 582 338 278 nebo 603

298 039. Program bude vždy maximálně pro 40

žáků a začínat bude v každou celou hodinu (od 8

hodin, poslední skupina ve 12 hodin).

vycházka pro veřejnost

Expedice Hloučela II.

KDY: sobota 6. listopadu odjezd 8:25 

KDE: Hamry – Plumlov – Mostkovice – Pro-

stějov Vrahovice

Druhá část putování podél toku říčky Hloučely,

tentokrát od Hamerských rybníků po její soutok s

Romží. Projdeme podél Hloučely obcemi Hamry,

Žárovice a Soběsuky, obejdeme Podhradský ryb-

níka Plumlovskou přehradu a dojdeme do Most-

kovic. Zde najdeme místo, kde odbočuje Mlýnský

náhon a povíme si něco o jeho historii. Pokračuje-

me podél Hloučely Mostkovicemi směrem k Pro-

stějovu, projdeme celou městskou částí a dora-

zíme k vrahovickému koupališti, u něhož se Hlou-

čela vlévá do Romže. Pokud budeme mít ještě

síly, dojdeme asi cca 1 km podél Romže k místu,

kde se opět Mlýnský náhon vlévá do Romže. 

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

2.října   15.00 hodin – Prostějovské osobnosti a elegance města módy v 20. století
pořádané k 20. výročí založení divadelního spolku Historia.
Účinkují: členové divadelního spolku Historia
Vstupné: 50,- Kč, předprodej vstupenek v pokladně kina Metro

8. října           20.00 hodin – Taneční večer 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné 60 Kč.

22. října                    20.00 hodin - Taneční večer 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné 60 Kč.

26. října                    9.00 a 10.15 hodin – Pohádky pod Řípem 
(Eva Hrušková, Jan Přeučil)

Poutavé a nezapomenutelné předsta vení, kdy se na jevišti odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny
Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky . Malí diváci se nejen poba ví, ale sami se také
zúčastní děje na jevišti a zahrají si některou z historických posta v.
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

27. října                    9.00 a 10.15 hodin – Pohádky pod Řípem
(Eva Hrušková, Jan Přeučil)

Poutavé a nezapomenutelné předsta vení, kdy se na jevišti odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny
Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky . Malí diváci se nejen poba ví, ale sami se také
zúčastní děje na jevišti a zahrají si některou z historických posta v.
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

4.10. – 27.10. Zdeněk Vysloužil  kesby a obrazy
Vernisáž: 4.10. 2010 v 17.00 hodin

 6.9.-29.9.  Protějovsko v kresbách
Foyer ze sbírky Josefa Dolívky
Výstava je otevřena denně od 9,00 do 13,00, při filmových projekcích a večerních klubových akcích
dle programu v klubu. Prohlídku výsta vy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef.
č. 582 329 620. 

čtvrtek 7.10.
9.20 a 10.30 hodin   Vítání nových občánků města Prostějova  
(obřadní síň prostějovské radnice)

čtvrtek 21.10.
9:30 hodin Akademie třetího věku – JAK NÁM CHUTNÁ BIO 
Když jste byli dětmi, byly všechny potra viny BIO – a přitom jste to vlastně ani netušili. Dnes je vše
v kvalitě „BIO“ patřičně vzácné a patřičně drahé. Zda tomu tak je či není po zásluze, to vám ve své
přednášce osvětlí prof.Dr.Bořivoj Šaratpatka, dlouholetý odborník v této oblasti. 
Vstupné: Pololetní průkazka: 75,- Kč

(bez pololetní průkazky): 30,- Kč

čtvrtek 21.10.
9.20 a10,30 hodin Vítání nových občánků města Prostějova
(obřadní síň prostějovské radnice)

čtvrtek 21. 10.
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 říjen 2010

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ TENTOKRÁT 
NA PROSTĚJOVSKÉM ZÁMKU

Zveme vás 8.10.2010 v 19.00 hodin
na večerní prohlídku vnitřních prostor 

prostějovského zámku, kde na vás čeká
Alenka se svými kamarády, která si pro

děti připravila jednoduché úkoly.
Vstupné: 20,-  Kč  
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Setkání mladých muzikantů, tanečníků a

divadelníků ze Základní umělecké školy

Vl. Ambrose Prostějov a Základní umě-

lecké školy J. Kresánka Bratislava se

uskutečnilo 14. – 20. června 2010. Mládež

ve věku 15 – 25 let společně pracovala na

hudebně-tanečním představení Malá

mořská víla. 

Ale již rok před tím se lektoři i mládež set-

kávali, aby naplánovali a vymysleli, jak pro-

jekt Malá mořská víla bude probíhat. Výuka

v ZUŠ je do jisté míry omezena , např. časo-

vou dotací, prostorovými podmínkami apod.

31 mladých lidí dostalo šanci po dobu jedno-

ho týdne možnost vyzkoušet si tvoři taneční

choreografie, strukturovat drama, skládat

hudbu, hledat zvuky, zkrátka vytvořit bez pře-

dem daného scénáře divadelní představení.

Ale nejen divadlem , tancem a hudbou se

mladí lidé zabývali. Dostatek prostoru bylo

věnováno i obnově česko-slovenských vzta-

hů, hrám a navázaní kontaktů a přátelství

mezi talentovanou mládeží z Česka a Sloven-

ska. Své představení odehráli ve dvou růz-

ných venkovních prostředích – v areálu Hote-

lu Bělecký Mlýn a v altánu Smetanových

sadů v Prostějově.  Celý průběh projektu

Malá mořská víla je možno ve fotografiích

shlédnout v Galerii Linka v budově ZUŠ V.

A. v Kravařově ulici do konce října. Projekt

se uskutečnil za podpory České národní agen-

tury, programu „Mládež v akci“.          -zuš-

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

9.9 – 7. 11.

Jiří Netík – sochař, řezbář a restaurátor

23. 9. – 21. 11.

Ivan Ambrož – obrazy

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

23. 9. – 28. 11.

Historické radiopřijímače

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ŘÍJEN 2010:

HUDEBNÍ OBOR:

23.10. 2010 v 17.00 hod. sál MD- viz příloha  článek a foto

Koncert dechových orchestrů 

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka – Kravařova ul.

Malá mořská víla – výstava fotografií 

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA V GALERII LINKA

Už v roce 1925 existovaly ve městě tři pro-

dejny „radio přístrojů“, jejichž majiteli

byli  Jaroslav Hejduk v Kravařově ulici č.

7, Pavel Mucha na Žerotínově náměstí č.

9 (dnes Žižkovo) a Jan Musil v Ehren-

stammově ulici č. 4 (dnes Uprkově).

Obchod Jaroslava Hejduka byl na

stejném místě až do roku 1946, po válce se

dokonce ještě rozšířil o pobočku na Podě-

bradově náměstí. 

K roku 1933 počet prodejen s radiopotřeba-

mi vzrostl na deset. Jen na hlavním náměstí

byste tenkrát našli tři, v Kravařově ulici dvě,

další dvě na dnešní Wolkerově ulici a po

jedné na dnešním náměstí E. Husserla, na

Žižkově náměstí a ve Svatoplukově ulici.

Na výstavě Muzea Prostějovska ve Špalíčku

v Uprkově ulici č. 18 si můžete také pro-

hlédnout rádio se štítkem firmy Zajacz-

kowski, která měla tenkrát prodejnu na

Masarykově nám. č. 23. Majitelé obchodů

Augustin Friml, Jaroslav Hejduk, Ing. Dani-

el Lonek, Alois Šťastný, Josef Knotek pro-

vozovali svou živnost prodeje rádií a rádio-

potřeb většinou až do znárodnění po roce

1948. Přehled jmen majitelů, adres jejich

prodejen a doby, kdy ve městě působili, si na

výstavě „Nalaďte si naši vlnu“ každý

návštěvník může prostudovat. Ale přede-

vším bude mít možnost prohlédnout si expo-

náty ze sbírky pana Ladislava Kremsera –

především výběr rádií značek Tesla, Philips,

Mikrofona, Empo, Ideal radio (Blaupunkt

neboli Modrý bod), Iron, Rel, Telefunken,

Telegrafia, Tungsram, Titan, Marconi,

Mende, Saba, Ingelen, Tecalemit, Zvězda,

Excelsior, Silverstone, Lumofon. Podle pře-

hledu firem a výrobců rádií uvedených na

www.radiohistoria.sk existovalo v Německu

160 (později v NDR dalších 18), v Česko-

slovensku 146, v Rakousku 17, v Maďarsku

12 a ve Velké Británii pět podniků zabýva-

jících se výrobou rádií a jejich součástí. A to

tato statistika nemusí být naprosto komplet-

ní. Některé firmy vyráběly jen několik let,

většina zanikla, ale několik jich existuje

dodnes – japonská AIWA, švédská  Erics-

son, české ETA, Supraphon a Tesla, rakous-

ká Kapsch, holandská Philips, německé Sie-

mens a Valvo, maďarská Tungsram, pouze u

některých se výrobní programy zaměřily

jiným směrem.Více než stovka exponátů

různých značek a typů rádií ze sbírky Ladi-

slava Kremsera je  k vidění na výstavě

„Nalaďte si naši vlnu“, která je přístupná ve

výstavní budově Muzea Prostějovska ve

Špalíčku v Uprkově ulici č. 18 (naproti tržni-

ce) od 23. září do 28. listopadu 2010 denně

kromě pondělí v době od 9.30 do 12.00 a od

13.00 do 17.00 hodin. Těšíme se na Vaši

návštěvu!

-Marie Dokoupilová-

JAK TO BYLO S RÁDII V PROSTĚJOVĚ

PĚVECKÝ SBOR EXAUDI PŘI FARNÍM
SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 

EVANGELICKÉ V PROSTĚJOVĚ
zve všechny milovníky duchovní hudby 

na koncert
Gloria, soli Deo gloria,

který se koná 24.10.2010 v 17,-hod 
v modlitebně sboru, Kollárova 6, Prostějov.

Papíroví modeláři zvou 

Klub papírových modelářů delfín Prostě-

jov, zve všechny modeláře i nemodeláře na

desátý ročník celostátní soutěžní výstavy

“Prostějovský papír 2010“. Akce se koná 8.

- 9. 10. 2010 v domě dětí a mládeže Sport-

centrum, Vápenice 9 Prostějov. 

K vidění budou letadla, lodě, osobní auta,

kamiony, formule 1, pozemní a bojová tech-

nika, hrady a  zámky, diorámata a další lahůd-

ky - a to vše z papíru! Modelářská burza

papírových modelů – prodej, nákup, výměna.

Spousta modelů k prohlédnutí, výměna

modelářských zkušeností. Pro veřejnost ote-

vřeno 9.10. 2010 / 9-14.30hod. Další infor-

mace jak pro soutěžící, tak ostatní zájemce

hledejte na www.papermania.wgz.cz    -red-
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DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY OLOMOUC
Více informací o festivalu na www.divadlohudby.cz/dzko   
email: divadlohudby@divadlohudby.cz, tel.: 585 223 565

Festival se koná pod záštitou: 

Velvyslanectví Státu Izrael , předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky

hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka, primátora města Olomouce

Martina Novotného, rektora Univerzity Palackého Miroslava Mašláně

Křesťanské maňáskové divadlo "Za jeden provaz"
srdečně zve malé i velké na napínavé divadelní

představení s názvem: LÍNÝ RONY.
Ve středu 6. října v 16:30 hod. 

v prostorách Církve bratrské Šárka 10a (za školkou), 

Prostějov. Po skončení divadélka děti ještě 

čekají hry a soutěže. Vstupné dobrovolné

Iva Marešová a kapela 999 
v Prostějově

V prostějovské hudební kavárně Botani-

co Café vystoupí v pondělí 25. října zpě-

vačka Iva Marešová s kapelou 999, která

se představí se svým projektem „Na kříd-

lech koní“.

Jedná se o akusticky laděnou hudbu s prvky

moderního folku, country, popu ale i jazzu.

Mladá zpěvačka již delší dobu spolupracuje

s  Michalem Pavlíčkem (spoluproducentem

desky 999 „Na Křídlech koní“). Zpívá a

hraje v divadle Ta Fantastika (Excalibur,

Obraz Doriana Graye, Dáma s kaméliemi,

Němcová), kde většinu hlavních rolí alternu-

je s Lucií Bílou nebo Bárou Basikovou.

Další členové kapely patří také mezi vynika-

jící hudebníky (Michal Vašíček / kytara,

dobro, mandolína, Jaroslav Friedl / kytara,

Karel Macálka / klávesy, kytara, Jíra Meis-

ner / basa, Petr Toman / perkuse, zpěv), kteří

jsou, nebo byli, členy takových formací,

jako je skupina Druhá tráva Roberta Křesťa-

na, Vlasty Redla nebo Illustratosphere Dana

Bárty. Koncerty se konají v komorním pro-

středí kavárny Botanico Café. Hudební záži-

tek si návštěvník může zpříjemnit šálkem

kávy, čaje či sklenkou moravského vína.
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14. 10. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA 

„ASTRONOMICKÉ BLUDY V MOZCÍCH A MÉDIÍCH“                                              

Přednáška se zabývá mylnými představami o elementárních astronomických jevech, jak se

projevují v diskusích a dotazech laiků i v psaní tisku. Zvláštní pozornost bude věnována otáz-

kám spojeným s kalendářem a aktuálnímu „problému roku 2012“. Přednáší: prof. RNDr. Jan

Novotný, CSc. (*1944), Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy uni-

verzity, Brno. E-mail: novotny@sci.muni.cz. Fyzik, filosof, publicista (např. viz Listy – časo-

pis pro politickou kulturu a občanský dialog), překladatel, žije v Brně. Vstupné 20 Kč.

NOČNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY

se za předpokladu bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 14. 10.

kdy se nepozoruje) a po celý ASTRONOMICKÝ TÝDEN vždy v 19. 30 hod. Vstupné 10 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE 

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

ASTRONOMICKÉHO TÝDNE vždy od 15.00 hodin. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné

pro dvě děti a dvě dospělé osoby 30 Kč.

11. – 17. 10. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU 14. 10. 

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

neplatí 14. 10., kdy se koná večerní přednáška. Nutnou podmínkou pro konání pozorování 

je bezmračná obloha. 

- v neděli ve 14.00 hodin na soutěž pro děti. 

JAK SATURN PRSTENEC POZBYL 

11. – 15. 10. v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin, též každou říjnovou středu v 15.30 hodin. Saturn si

se svými kamarády vyjel na pohádkovou planetu. Svůj prstenec dal jako dárek krásné Jitřence,

ale Saturn přece nemůže bez svého prstence být. A tak Jitřence nezbývá, než aby obstarala

druhý, úplně stejný. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 30 Kč.

17. 10. VE 14.00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2010/11

„MALÁ TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY “ – MĚSÍCE MALÝCH PLANET 

Soutěži, pro 5 až 11leté děti, bude předcházet povídání o průvodcích Země a Marsu. Více se

budeme věnovat našemu Měsíci a vzniku měsíčních fází. Děti si prohlédnou glóbus Měsíce a

tellurium. Vstupné 10 Kč, rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 30 Kč.

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

Klub pro 5 až 11leté děti, jeho členové se schází každou pracovní středu v 16. 30 hodin.

Délka jednoho setkání je 75 minut, posledních 20 minut každého setkání je věnováno fil-

mům a pohádkám. Obsahem říjnových schůzek bude seznámení s podzimními souhvěz-

dími a se sluneční soustavou. Na podzim budou setkání doplněna za jasného poča-sí pozo-

rováním Slunce. Pololetní poplatek 100 Kč. 

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

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

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU 

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

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

www.hvezdarnapv.cz

Komety patří k nejpopulárnějším astrono-

mickým tělesům vůbec. A naše očekávání

překvapí vždy: buď totiž zazáří hodně nebo

málo. Pokud se však vydaří, pak patří k

nejvelkolepějším zjevům, které si obvykle

pamatujeme po celý život. O nejznámější

Halleyově kometě existují záznamy už ve

starých čínských spisech. Avšak o přesně-

jším pozorování komet lze mluvit až od 16.

století, kdy byla k dispozici dokonalejší

pozorovací technika. Díky ní např. Tycho

Brahe a český hvězdář Tadeáš Hájek z

Hájku zjistili, že se komety musí pohybo-

vat ve větší vzdálenosti od Země než je

Měsíc. To znamenalo, že komety nejsou

jevem pozemským jak se tehdy soudilo,

ale vesmírným. A výzkum komet je velmi

žádoucí i dnes poněvadž přispívá k pro-

hloubení poznatků o počátečním stadiu

vývoje sluneční soustavy. 

Jasná kometa má vzhled mlhavé hvězdy z

níž vybíhá chvost. Ona mlhavá hvězda

není nic jiného než základní a jediná trvalá

složka komety – její jádro. To je většinou

tvořeno meteoritickými částicemi, ledem a

zmrzlými plyny. Jak se kometární jádro

blíží ke Slunci, stoupá jeho povrchová tep-

lota a začnou se z něho uvolňovat zmrzlé

plyny. Kolem jádra se tak vyvine jasná a

rozsáhlá koma a takové těleso, zvané hlava

komety, se pak stane pozorovatelným. Při

dalším a docela rychlém (70 km/sec) přib-

ližování ke Slunci se za komou vyvine

chvost, který většinou směřuje ve směru od

Slunce. Chvost může nabýt  tvaru nejen

přímého, ale i zakřiveného a vějířovitého.

Chvost komety není nic jiného než ionizo-

vaný plyn a jeho kinematické vlastnosti

jsou závislé na slunečním větru a intenzitě

slunečního záření. Délka chvostu komety

může přesáhnout i sto milionů kilometrů.

Protože při každém průchodu komety

kolem Slunce se jí část odpaří tak komety

mají relativně krátkou životní dobu. A

odkud se komety berou? Nejpřijímanější

domněnka říká, že v tzv. Oortově (nizo-

zemský astronom Jan Henrik Oort, 1900 –

1992) mraku nebo oblaku komet nacháze-

jícím se za drahou Pluta, tj. za hranicemi

naší sluneční soustavy. Podle tvaru dráhy

dělíme komety na ty s drahou eliptickou

(40 %), parabolickou (49 %) a hyperbolic-

kou (11 %). Podle toho jak často se k nám

komety vracejí mluvíme o kometách krát-

koperiodických (čekáme-li na ni méně než

200 roků) a dlouhoperiodických (více než

200 roků). Z komet, které se vracejí častě-

ji, je nejznámější kometa Enckeova jejíž

oběžná doba je 3,3 roku a už zmíněná slav-

ná kometa Halleyova, která nás navštěvuje

každých 76 roků. Bez dalekohledu jsem ji

v Prostějově spatřil na Silvestra roku 1985.

Komety se označují letopočtem objevu a

dále písmeny a, b, c, … podle časového

pořadí v tom kterém roce, pojmenovávají

se po svých objevitelích a periodické

komety se označují P. Může se stát, že je

nezávislých objevitelů více. Pak štěstí, že

kometa po nich ponese jméno mají jen

první tři, kteří objev Mezinárodní astrono-

mické unii nezávisle na sobě nahlásí.

Kdyby v roce 2010 v pořadí třetí novou

kometu a to periodickou objevili nezávisle

na sobě pánové X a Y, pak by kometa nesla

název: kometa P/2010c X - Y. Po přesném

výpočtu její dráhy by kometa byla defini-

tivně označena letopočtem, ve kterém pro-

šla přísluním a římskou číslicí označující

pořadí průchodu. Z Hané byly v posled-

ních patnácti letech skvěle pozorovatelné

hned tři komety: v roce 1996 kometa Hya-

kutake, v roce 1997 kometa Hale - Bopp a

v roce 2008 kometa Holmes. U komety

Hyakutake byl její posuv po obloze viditel-

ný pouhým okem. Stačil triedr, aby byl

vidět její výrazně namodralý kulovitý tvar

s velmi krátkým chvostem. Kometa byla

okem velmi dobře pozorovatelná zhruba

týden. Tzv. kometa století Hale - Bopp

byla  jasně viditelná pouhým okem již ke

konci ledna 1997 po půlnoci. Celé jaro

jsme pak pozorovali její pohyb a obdivo-

vali její kometární chvost, který byl tried-

rem viditelný jako úzký modrozelený pás a

hlavní prachový chvost v barvě běložluté.

Na přelomu roků 2007 a 2008 byla i pou-

hýma očima spatřitelná kometa Holmes.

Jejím objevitelem byl Edwin Holmes,

který ji jako první 6. listopadu 1892 spatřil

poblíž galaxie M31 v Andromedě. Po 115

letech jsme ji viděli ještě lépe než sám

objevitel. Oproti roku 1892 totiž byla totiž

asi desetkrát jasnější.

Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci říjnu tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
KOMETY 
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

PROGRAM MC CIPÍSEK ŘÍJEN

NA TÉMA BARVY PODZIMU

V říjnu proběhne zahájení kroužku pro děti- pro předem

přihlášené.

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI 

MC Dvořákova 4.10.-7.10.

4.10. 8.30-16.30 příjem zboží

5.10. 8.30-16.30 prodej

6.10. 13.00-16.30 výdej neprodaného zboží

7.10. 8.30- 12.00 výdej neprodaného zboží

MC sídl.Svobody 4.10.-6.10. zavřeno

v MC Dvořákova neprobíhá běžný program

Kreativní večer- Závěsný mobil z ovčí vlny-plstění 

středa 13.10. od 18 hodin v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Kurz předporodní přípravy

od 12.10 vždy v úterý 16.00-17.00 v MC Dvořákova 

informace na www.ivanapavlikova.cz

Programy pro maminky s miminky:

Mimiklub- čtvrtek 13.00-15.00 v MC Dvořákova

Hopsánky a zpívánky s miminky- středa 11.30-13.30 

v MC sídl.Svobody

Připravujeme pro rodiče Kurz efektivního rodičovství 

Zájemci se mohou hlásit už nyní na obou pracovištích MC. 

Dne 9. září 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.

Lucie Ticháčková

Emily Kašpárková

Nikola Zajíčková

Vanessa Jašková

Vojtěch Kucián

Eliška Špičáková

Nelly Holystová

Karolína Hrudová

Michal Fládr

Ondřej Fajstl

Sandra Monika Fridrichová

Kateřina Šponarová

Kateřina Mačáková

Markéta Medková

Karol Dankovič

František Konstantin Lukele

Oliver Janeček

Filip Pavlásek

Jakub Lukáš

Matyáš Hadra

Nela Novotná

Gabriella Nehodová

Lucie Koudelková

Denisa Táborová

Matyáš Koudelka

Adéla Řezníčková

Jolana Galíčková 

Natálie Fidlerová

Otevírací doba ICM Prostějov

bude ve školním roce 2010/2011 

následující:

Pondělí 12:30 – 17:30

Úterý 12:30 – 17:30

Středa 14:00 – 19:00

Čtvrtek 14:00 – 19:00

Pátek 12:30 – 17:30

Nová dobrovolnice z Francie již pracuje v

ICM Prostějov 

V letošním školním roce budou v ICM Pro-

stějov zase působit účastníci Evropské dob-

rovolné služby. Začátkem září se do činnosti

ICM Prostějov zapojila první z nich Pauline

Renouf. Pauline je 22 let, pochází z města

Pontorson ve Francii a mluví francouzsky a

anglicky. Pro veřejnost bude připravovat

různé semináře a workshopy a také naváže na

naši tradici bezplatných jazykových konver-

zací pro veřejnost.

Nabídka pro školy

V novém školním roce opět nabízíme školám

možnost exkurzí do ICM Prostějov (urče-

no zejména pro základní školy), možnost

besed o programu Mládež v akci s regio-

nálním konzultantem pro Olomoucký kraj,

možnost zapojit se do celoevropského pro-

jektu SYTYKIA (vzdělávací workshop

zaměřený na evropské příležitosti pro

mládež, určený zejména studentům středních

škol; zrealizujeme jej přímo na škole). Pro

studenty základních a středních škol pak

nabízíme profesní diagnostiku COMDI.

Více informací k naší nabídce najdete na

www.icmprostejov.cz nebo můžete kontak-

tovat přímo pí. Opatrnou, 

e-mail: opatrna@cmg.prostejov.cz. 

Konverzace pro veřejnost zdarma

Od října opět nabízíme konverzaci pro veřej-

nost zdarma, a to konverzaci anglickou a

francouzskou. Konverzaci povede účastnice

Evropské dobrovolné služby, Pauline

Renouf. Zájemci, kteří by si rádi procvičili

cizí jazyk formou her a diskusí se mohou

hlásit na e-mailu icm@cmg.prostejov.cz.

Více informací o nabídce konverzací pro

veřejnost najdou zájemci na

www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma

V pondělí 11. října 2010 proběhne v našem

ICM u příležitosti Světového dne duševního

zdraví, který připadá na neděli 10. října, Den

internetu zdarma (13:00 – 17:00). 

Podzimní prázdniny v ICM

V době podzimních prázdnin, tj. od 27. 10. do

29. 10., bude mít ICM prázdninovou otevíra-

cí dobu: 10:00 – 16:00 hod. Ve čtvrtek 28. 10.

bude z důvodu státního svátku zavřeno.

Výstava v Galerii pro duši

V průběhu října si můžete přijít prohlédnout

do naší galerie výstavu „Fotografie z prázd-

nin o. Jaroslava“. Více informací najdete 

na www.icmprostejov.cz.

Sbírka Sbírej-Toner končí

Už jen do 30. října 2010 máte možnost

zapojit se do tohoto projektu s ICM Prostějov,

prostřednictvím sbírání prázdných tiskových

kazet, určených k renovaci. Své prázdné tis-

kové kazety, vhodné pro renovaci, uložte do

jakéhokoliv vhodného obalu a přineste je do

sběrného boxu v ICM Prostějov, Komenské-

ho 17. Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz.

Informační centrum pro mládež při CMG
Komenského 17, Prostějov

Tel.: 582 302 553

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

Cipísek nabízí bezpečný prostor 
pro maminky s miminky

Od října se v MC Cipísek rozběhne

další kurz předporodní přípravy, který

je určen nastávajícím maminkám§,

některé lekce mohou maminky absolvo-

vat společně s partnery.

Po porodu je maminkám k dispozici po

předchozí domluvě laktační poradna. MC

zapůjčuje i odsávačky mateřského mléka

pro správné kojení. Maminky s miminky (s

dětmi, které dosud nechodí) se mohou set-

kávat každý týden také v Mimiklubu ,

který probíhá vždy ve čtvrtek od 13 hodin

v MC Dvořákova. Maminky si zde mohou

najít nové přátele, kteří jsou ve stejné

životní situaci a dostat se tak ze sociální

izolace. Jednou měsíčně jsou pro maminky

připraveny besedy o vývoji a v&yacu

te;chově dětí. Do MC na sídl. Svobody pak

maminky s miminky mohou přijít vždy ve

středu od 11.30 do Hopsánek a zpívánek ,

kde si nejen mohou popovídat, dozvědět se

něco nového , ale také se mohou s dětmi

zapojit do krátkého hudebně-pohybovémo

programu.                                        -red-
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci září své jubileum oslavili:

Jiřina Brumlíková Prostějov, Zdeněk Nakládal

Prostějov,  Věra Kubíčková Prostějov,  Miloš

Jurča Prostějov, Marta Dudová Prostějov,

Zdeněk Liška Prostějov, Marie Jakešová Prostějov, Mária

Matoušková Prostějov, Alois Veselý Prostějov, Jindřiška

Řezníčková Prostějov, Věra Sekaninová Čechovice, Anto-

nín Vlach Prostějov, Alena Josieková, Mgr. Prostějov, Olga

Tkáčová Prostějov, František  Vepřek, JUDr. Prostějov.

Antonie Goláňová Prostějov, Dagmar Poulíko-

vá Prostějov, Milan Kaštil Prostějov, Miluše

Patakiov Prostějov, Zdeněk Přichystal Prostě-

jov, Kamil Řehulka Prostějov, Anna Krajčová Prostě-

jov, Marie Havránková  Prostějov,  Jitka Hořavová Doma-

myslice, Alenka Cimrmannová Prostějov,  Antonín Stehlík

Prostějov,  Františka Janková Prostějov. 

Marie Marcaníková Prostějov, Emilie Růžičko-

vá Prostějov, Milan Burian Prostějov,  Ludmila

Šínová Prostějov, Ludmila Nadymáčková Pro-

stějov, Margita Křížková Prostějov, Václav Hodulák Pro-

stějov, Margita Vančurová Prostějov, Alois Deutsch Pro-

stějov, Jaroslav Rek Prostějov, Zdeňka Sobotková Prostě-

jov, Zdeněk Kaprál Prostějov, Božena Pohludková Prostě-

jov,  Jindřiška Seitlerová Prostějov,František Hájek Prostě-

jov, Ludmila Syslová Prostějov.

Vlasta Marešová Prostějov, Marie Jelínková

Prostějov, Věra Šolcová Krasice, Jiřina Vítková

Prostějov, Ludmila Štrajtová Prostějov, Jaro-

slav Stör Prostějov, Ludmila Vysloužilová Vrahovice. 

Filoména Kocourková Prostějov, Lidmila

Bukvová Prostějov.

70

85

90

Marie Sládková Prostějov, Božena Bezděková

Prostějov, Miroslava Hájková Prostějov.

91

Marie Dašková Čechovice.

92

Anna Janotová Prostějov.

93

Josefa Kvapilová Prostějov.

94

Růžena Tomková Prostějov.

96

Ludmila Smékalová Prostějov.

97

80

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
SOBOTA 9.ŘÍJNA

NEDĚLE  10. ŘÍJNA

15.00    DEN PRO IZRAEL

Pořádá město Prostějov

přednáškový sál

ČTVRTEK  16. ŘÍJNA

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, 

místní organizace Prostějov

kavárnička ke dni seniorů

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

telefon 582 360 295 
nabízí všem zájemcům příjemná 

a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

5.10.2010     14.00      PODZIMNÍ DEK ORACE,                                 
Helena Grulichová
aneb aranžování pro každého. 

12.10.2010   14.00     P otřebujete pomoc či podporu?                       
Miluše Hovorková
Vyzkoušejte službu OSOBNÍ ASISTENCE, 
kterou představí občanské sdružení 
Pomocná ruka.

19.10.2010  14.00     „WIKOV JE ARISTOKRAT MEZI VOZY.“
Mgr.Kvapilová Nováková
Z historie prostějovské automobilky.               
Muzeum Prostějovska  

26.10.2010 14.00      Chor oby z nenávisti.                                        
Mgr. Erika Bábková
Můžeme jim předcházet? Jaká je léčba?

Scházíme se v prostorách OS LIPKA, Tetín 1, II. patro.
Těšíme se na vaši návštěvu.

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

SVAZ DŮCHODCŮ České republiky, místní organizace Prostějov
oznamuje svůj plán činnosti na II.pololetí roku 2010

Jaké je vysvětlení tohoto sloganu? Věřím,

že jednoduché a příjemné. Po úspěšném

rozběhu prostějovské Akademie III. věku

se ukázalo, že by seniory zajímalo také

ovládání moderní techniky – a pak už

nebylo daleko k tomu, dát dohromady

kurz počítačové gramotnosti – a ten nese

právě výše uvedené jméno.  

A toto dobře zavedené „obchodní jméno“

označuje  již páté   pokračování. Vše se

mohlo uskutečnit díky vzácnému pochopení

ze strany Švehlovy střední školy v Prostě-

jově, která ve své počítačové učebně na

náměstí Spojenců tento kurz spolu s MÚ –

odb. ŠKK -  Kulturním klubem Duha pořádá.

Celý kurz bude začínat koncem října  a bude

obsahovat celkem 10 lekcí po dvou hodi-

nách. Protože zájem bude omezen kapacitou,

pro první čas počítáme zatím s jedním během

. Tento  běh bude patřit úplným - prosíme ale

úplným začátečníkům. Všem je jistě zřejmé,

že taková rozsáhlá akce nemůže být zdarma

– nicméně dík pochopení vedení školy je

cena pro seniory  příznivá – 800,- Kč za kurz.

Pracující zájemci pak zaplatí 1400,- Kč. 

Přihlášky do kursu prosím telefonicky

na telefon 582329640, 582329641p. Čech 

A opravdu věřte, že s námi se neztratíte…

S NÁMI SE NEZTRATÍTE ?! UŽ POPÁTÉ !!!

POČÍTAČOVÝ KURS NA CYRILOMETODĚJSKÉM GYMNÁZIU

Pro začátečníky se bude konat každý čtvrtek v budově gymnázia 

od 14:30 do 16:00 po dobu 5 týdnů. 

Začínáme 7. října 2010. Kurzovné: 400 Kč. 

Kontakt: Mgr. Taťána Ságlová, tel: 582 302 555, popř. kancelář školy,

tel: 582 302 541 nebo osobně v budově gymnázia
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JAK SE CO DĚLÁ
V Městské knihovně Prostějov začíná

cyklus pořadů Jak se co dělá. Za finanční

podpory Ministerstva kultury v projektu

K21 zrealizujeme do konce roku cyklus

besed, při kterých se zájemci mohou

seznámit s postupy práce v různých oblas-

tech kultury.

První pořad Jak se dělá rozhlas se koná na dět-

ském oddělení (Vápenice 9) v úterý 21. září v

10 hodin a je určen jak středoškolákům, tak i

zájemcům z řad veřejnosti. Zkušení rozhlaso-

ví redaktoři Českého rozhlasu Olomouc

nechají návštěvníky nahlédnout do „rozhla-

sové kuchyně“ a přiblíží jim problematiku

práce se zvukem a přípravu rozhlasových

pořadů. Druhým pořadem s názvem Jak se

dělá film se přeneseme do světa dokumentár-

ního filmu. Koná se 30. září v 17 hodin v

čítárně MěK (Skálovo nám. 6). Autoři doku-

mentu o prostějovském rodákovi, význam-

ném spisovateli a novináři Edvardu Valentovi

režisér Vojtěch Pospíšil, kameraman Jakub

Vejmola a moderátor Miroslav Ondra nás

seznámí s procesem přípravy i samotného

vzniku filmu. Součástí besedy bude také pro-

mítání dokumentu Život samé psaní.  V

dalších připravovaných dílech nás ještě napří-

klad čekají Jak se píše kniha, Jak se dělají

noviny a Jak se dělá muzika. 

-ap-

VÝHERCI PRÁZDNINOVÝCH SOUTĚŽÍ
V křížovkářské soutěži Luštění s kniho-

vnou byli vylosováni:

Edvard Pláňava

Jarmila Zlámalová

Růžena Navarová

Děkujeme všem, kteří nám zaslali pozdrav

„Od Plumlovské přehrady až po Niagárské

vodopády“. Vylosováni byli:

Věra Pinkavová

Lenka Konečná

Bohumil Písař

Výhry budou slavnostně předány v pondělí
4. října 2010 v 16.00 hod. v půjčovně.

Všem výhercům blahopřejeme!

KNIŽNÍ BAZAR ANEB
ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM

Hledáte zajímavou knihu pro svou knihov-

ničku? Je vám líto vyhodit knihy, které již

nepotřebujete?

Také mnozí čtenáři zásobují naši knihovnu

knihami, které už přečetli, už je nepotřebují,

nemají na ně ve svém bytě místo. Ale ani pro-

stějovská knihovna není „nafukovací“ a místa

je bohužel málo i u nás. Rozhodli jsme se

proto, že tradiční podzimní burza knih bude

letos trošku jiná. V pátek 8. října 2010, v rámci

Týdne knihoven, otevíráme v prostějovské

knihovně „Knižní bazar“. Až do konce října

můžete přinést vaše knihy, které budou k dis-

pozici zdarma ostatním čtenářům a sami si

můžete odnést všechny publikace, které vás

zaujmou.                                                -měk-

SEDĚLO SE, KDE SE DALO…

ZVĚŘINEC V KNIHOVNĚ

Více než osmdesát návštěvníků přišlo v

pondělí 6. září 2010 do čítárny Městské kni-

hovny a skutečně se sedělo, kde se dalo.

Rekordní počet účastníků přilákala před-

náška „Trénink paměti“  certifikované

trenérky paměti a členky České společnos-

ti pro trénování paměti a mozkový jogging

Zdeňky Adlerové. 

A nepřišli zbytečně. Dozvěděli se zajímavé a

jednoduché návody a pomůcky, jak procvičo-

vat krátkodobou či dlouhodobou paměť,

logické myšlení, pozornost, matematické

schopnosti atd., jejichž cílem je aktivovat

mozkovou činnost. Máte také problémy se

zapomínáním, nezvládáte tok informací, který

se na nás valí ze všech stran? Pro ty, kteří chtě-

jí se svojí pamětí opravdu něco udělat, jsou

určeny kurzy pořádané naší knihovnou.

Příjemně nás překvapil Váš velký zájem,

bohužel nebudeme moci uspokojit všechny

zájemce najednou. Proto zvažujeme kurzy po

novém roce opakovat. Bližší informace obd-

ržíte v naší knihovně.

-měk-

Městská knihovna Prostějov, mravenečník

Eda a zástupy dalších povedených zvířat

vás zvou na anomálně animální výstavu

Terezy Skoupilové "Zvíře sem, zvíře

tam...".  

Mladá umělkyně bourá vědecké poznatky o

některých zvířecích druzích, a zakládá tak

novou učebnici zoologie. Do 29. října 2010 si

ji můžete prohlédnout na stěnách dětského

oddělení knihovny (v Domě dětí na Vápenici).

Vezměte svoje rodiče a přijďte se pobavit i

něco přiučit. Do veselé učebnice můžete

přispět také vy děti. Přineste nám do konce

října  svůj obrázek jakéhokoliv zvířete, nebo

jej přijďte namalovat přímo do knihovny.

Inspirací vám zde mohou být právě vystavené

zvířecí obrázky.  Nejlepší práce odměníme.
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Pro dojíždění za studijními či pra-

covními povinnostmi nabízejí Čes-

ké dráhy výhodné traťové jízdenky. 

Můžete s  nimi neomezeně cestovat 

mezi dvěma železničními stanicemi 

dle vašeho výběru (do vzdálenosti až 

120 km). Traťové jízdenky prodáva-

jí České dráhy pro žáky a studenty 

s týdenní nebo pololetní platností. 

Dobrou zprávou je, že výhod traťo-

vých jízdenek mohou využívat nejen 

studenti, ale i dospělí. Platnost ces-

tovního dokladu je v  tomto případě 

více variabilní – týdenní, měsíční 

nebo čtvrtletní.

S In-kartou ušetříte
Traťovou jízdenku za zákaznické jízd-

né (se slevou 25 %) si můžete nechat 

nahrát přímo na čip In-karty/Rail plus, 

v  tom případě ji smíte jakožto držitel 

karty užívat pouze vy. Jestliže nemáte 

na kartě nahranou žádnou zákaznickou 

aplikaci a využíváte ji jen jako elektro-

nickou peněženku, můžete si na ni tra-

ťovou jízdenku nahrát rovněž – ovšem 

již bez slevy 25 %.

Beze slevy, tj. za základní jízdné si 

můžete pořídit traťovou jízdenku také v 

papírové podobě. Výhodou je, že jízden-

ka je přenosná, takže ji mohou využívat 

i ostatní rodinní příslušníci nebo vaši 

přátelé.

Výhodný tip pro studenty
I žáci a studenti si mohou nechat 

traťové jízdenky nahrát na čip In-

-karty. U  pololetních je to dokonce 

podmínka. Mladým pasažérům stačí 

In-karta bez zákaznické aplikace (tzv. 

elektronická peněženka), která se vy-

stavuje za poplatek 100 Kč, přičemž 

tuto částku můžete posléze utratit za 

jízdné. Pokud o  tuto In-kartu (elek-

tronickou peněženku) požádá student 

nebo žák současně se žádostí o žákov-

ský průkaz, získá ji zdarma. 

Podtrženo, sečteno
Jak zjistíte, kolik přesně vás traťová 

jízdenka bude stát? Rychle a snadno 

si to můžete spočítat na webových 

stránkách http://www.cd.cz/asistent/

pomocí tarifního kalkulátoru jízdného 

Českých drah. 

Víte, že…
… traťové jízdenky platí i pro 

cestování po jiných tratích, než na 

které byly vystaveny, tedy pokud 

se jedná o tratě kratší nebo stejně 

dlouhé.

Dejte si dvacet a vyhrajte 
stylové hodinky. 

Kupte si v době od 31. 8. do 30. 9. 

2010 v železničních stanicích Čer-

venka, Domašov nad Bystřicí, Hlu-

bočky, Litovel, Litovel předměstí, 

Moravský Beroun, Mohelnice, Po-

střelmov, Prostějov, Přerov, Štern-

berk, Šumperk, Uničov, Velká Bystři-

ce nebo Zábřeh na Moravě jakoukoli 

traťovou jízdenku. 

Po zakoupení jízdenky obdržíte sou-

těžní kartičku s unikátním kódem. 

Zadejte tento unikátní kód na www.

cd.cz/soutez, vyplňte anketu a vyhrajte 

jednu z 321 cen. Vice informaci najdete 

na www.cd.cz/soutez.

Dojíždíte do školy nebo do práce? Zkuste vlak a ušetřeteDojíždíte do školy nebo do práce? Zkuste vlak a ušetřete

O penězích bez 
peněz

Semináře jsou pro účastníky bezplatné.

Kdy: Ve středu  6. 10.  a  13. 10. vždy 

ve 14:30 hodin.

Kde: Na Obchodí akademii v  Prostě-

jově, Palackého 18, v učebně číslo 7 v 1. 

Poschodí.

Program:

6. 10. : zaměříme se na pojmy cena, 

peníze, hotovostní a bezhotovostní pla-

tební styk, fi nanční produkty, půjčky, lea-

sing, spoření, pojištění, hypotéka, úvěr. 

13. 10. : připravili jsme sadu jednodu-

chých cvičení v tabulkovém kalkulátoru, 

na kterých si ukážeme, jak v  rodinném 

rozpočtu ušetřit. Dále se účastníci sezná-

mí s možnostmi využití internetu k zís-

kávání informací o fi nancích.

Komu je seminář určen:

Veřejnosti s výjimkou žáků základních 

škol. 

Přihláška:

Protože kapacita učebny je omezená, 

hlaste se, prosím v  kanceláři školy 

buď osobně, nebo telefonicky na čísle 

582 345 260, případně elektronicky na po-

datelna@oapv.cz.

Srdečně zve Ing. Petr Lipčík, ředitel 

školy.

Poděkování: Semináře jsou realizová-

ny za fi nanční podpory města Prostějova.
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Informace Školství 
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informací Volný čas

S velkým potěšením shlížel svatý Flo-

rián ze svého podstavce v parčíku ve 

Vrahovicích na rej, který se tu v závěru 

prázdnin odehrával. Hemžili se tu při 

závodech o nejrychlejší zásah proudem 

vody hasiči všech generací – od nej-

mladšího potěru až po veterány. 

Vrahovičtí hasiči uspořádali tradiční 

soutěž v požárním útoku. Dopoledne 

patřil plac dětským družstvům. Mezi pě-

ticí mladších žáků se podařilo nejrychleji 

zasáhnout terč Mexikánům z Víceměřic, 

z devíti týmů starších žáků si vavříny od-

vezli Drnovičtí. Odpoledne už vybíhali 

na start dospělí – muži, ženy i družstva 

veteránek a veteránů. 

„Letošní ročník soutěže hasičských 

družstev v požárním útoku jsme na-

zvali symbolicky Zlatý Florián. Jed-

nak jsme tady v parčíku patrona všech 

hasičů, jednak tento název vystihuje 

úctu, kterou všichni hasiči k patronu 

svatému Floriánkovi cítí. Zasoutěžit si 

přijedou družstva dětí, mužů a žen i ve-

teránské týmy. Letos vyšel termín sou-

časně se závody Prostějosvké ligy, ale i 

tak je tady dost družstev a je o co a s 

kým soutěžit,“ vysvětlil starosta Sboru 

dobrovolných hasičů Vrahovice Miro-

slav Lezna. Závody mladých hasičů se 

zapíší do historie již 5. ročníkem, sou-

těž mužů a žen dokonce 19. ročníkem 

a v soutěži veteránů O pohár starosty 

města Prostějova se utkaly požární 

týmy už pošesté. Soutěž hasičů ve Vra-

hovicích podpořil i Olomoucký kraj.

Mezi ženami se ve dvojici soutěžních 

družstev podařil nejrychlejší požární 

útok domácím Vrahovicím, mezi pět-

kou družstev mužů byli nejlepší hasiči 

z Náměště na Hané. Ve věkové kategorii 

nad 35 let a se stařenkami stříkačkami se 

nejvíc dařilo domácím vrahovickým ve-

teránům a veteránkám ze Ptení. Putovní 

pohár starosty města Prostějova pro ka-

tegorii mužů tak tentokrát zůstal doma.

„Předali jsme pohár celý mokrý, to od 

slz, které jsme prolévali. V posledních 

dvou ročnících jsme tady zvítězili, letos 

jsme, bohužel, neobhájili,“ smutnili vete-

ráni z Vřesovic. 

Zatímco dobrovolní hasiči z prostějov-

ského regionu zápolili na závodech Velké 

ceny Prostějovska ve Vícově, do Vraho-

vic přijeli hasiči až z Náměště na Hané, 

Drnovic a Bělé pod Pradědem. Prsty sva-

tého Floriánka totiž dosáhnou do všech 

míst na zemi.  

Převzato z Prostějovského Večerníku, 

autor: -jap- 

Začátkem prázdnin se studenti naší 

školy vydali na návštěvu Evropského 

parlamentu do Štrasburku. Byli pozvání 

panem europoslancem Ing. Jaromírem 

KOHLÍČKEM, CSc. Doprovázel nás i 

JUDr. Josef Augustin, člen Školské rady 

Obchodní akademie Prostějov. Odjezd byl 

6. července a téhož dne večer jsme dorazili 

do malého německého městečka a ubyto-

vali se v rodinném penzionu blízko fran-

couzských hranic. 7. července 

ráno jsme se nasnídali a znovu nasedli do 

autobusu. Ten nás odvezl přímo k sídlu Ev-

ropského parlamentu. Před vstupem jsme 

se museli podrobit bezpečnostní kontrole. 

Prošli kupodivu všichni.

Následovala krátké seznámení s  čin-

ností Evropského parlamentu, systémem 

politických stran a pracovními činnost-

mi všech zástupců evropských zemí. 

Poté jsme se přesunuli přímo do zase-

dacího sálu a mohli si poslechnout část 

jednání. Zajímavé bylo nasadit si slu-

chátka a přepínat simultánní tlumočení 

do všech jednacích jazyků. Ne nadarmo 

se říká:„kolik jazyků znáš, tolikrát jsi 

člověkem“. 

Po lehkém občerstvení v  parlament-

ním bufetu (kromě kafe si tam nic ne-

dávejte) se nás ujal sám pan poslanec 

Kohlíček a věnoval nám několik hodin 

svého času. Provedl celou výpravu cen-

trem Štrasburku a povyprávěl nám růz-

né zajímavosti z bohaté historie města a 

okolí. 

K večeru jsme se opět naložili do au-

tobusu (ach jo) a vyrazili směrem k do-

movu. 

Přivezli jsme si spoustu zážitků a suve-

nýrů a alespoň o trochu bližší povědomí 

o činnosti orgánů Evropské unie. Jsme 

přece „jen“ její součástí.  

 Mgr. Jana Hradečná

Ve čtvrtek 26. srpna 2010 vyvrcholil 

již čtvrtý ročník soutěže průzkumných 

hlídek, která probíhala ve vojenském 

výcvikovém prostoru Libavá od pondělí 

23. srpna 2010. Tento náročný etapový 

závod pořádal, stejně jako předchozí 

ročníky, 102. průzkumný prapor gene-

rála Karla Palečka Prostějov a na jeho 

start se letos kromě domácích druž-

stev postavily týmy z  posádek Přásla-

vice, Jince, Bučovice, Tábor, Hranice, 

Pardubice a družstvo aktivních záloh. 

Z celkem třinácti hlídek jich dokončilo 

závod dvanáct. Pětičlenné hlídky plni-

ly v  průběhu čtyř dnů náročné úkoly, 

které dokonale prověřily jejich profesní 

připravenost, fyzickou zdatnost a psy-

chickou odolnost. Každý ze soutěžících 

si během závodu sáhnul až na dno svých 

sil, i přesto všichni hodnotí závod jako 

velkou příležitost vyzkoušet si sami sebe 

a poznat, jak zvládají zátěžové situace. 

Organizátoři soutěže nedopřáli hlídkám 

ani chvíli oddechu, vojáci během čtyř 

dnů překonali téměř 90 kilometrů čle-

nitým terénem, veškerý materiál i pro-

viant si nesli s  sebou, doplňována jim 

byla pouze pitná voda. V průběhu každé 

etapy týmy dokazovaly své schopnosti a 

znalosti z oblasti spojovací, topografi cké 

a ženijní přípravy, musely zdolat nároč-

né překážkové dráhy a také prokázat při-

pravenost při střelbách z ručních zbraní. 

Vojensko-praktické lezení, překonávání 

vodních překážek, chemická, zdravot-

ní příprava a také poznávání techniky 

cizích armád, to vše musel každý z ak-

térů závodu splnit. Z vítězství se nako-

nec radovala hlídka lehké průzkumné 

roty, druhé a třetí místo obsadily týmy 

těžké průzkumné roty, všichni ze 102. 

průzkumného praporu. Profesionálové 

z  Prostějova tímto zopakovali úspěch 

z minulého roku, kdy jim patřila první  

a třetí příčka, a zcela ovládli letošní roč-

ník.                         -Veronika Zdobinová-

 Sbírka na pomoc zaplavené 
obci Janská ukončena 

Celkem 28. 310,-- Kč bylo vybráno ve veřejné sbírce vyhlášené Městským úřa-

dem Prostějov na pomoc zaplavené obci 

Janská na Děčínsku. 

Sbírky se účastnili zaměstnanci úřa-

du, zastupitelé i širší veřejnost. Všem 

dárcům za příspěvky děkujeme. Vybra-

ná částka bude poukázána na bankovní 

účet obce. Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MěÚ Prostějov

Soutěž průzkumných hlídekSoutěž průzkumných hlídek
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Veteránky z Bělé pod Pradědem se pustily do požárního útoku s pořádným 

fortelem, děvčata ze Ptení je ale předčila v rychlosti.
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Nabídka kurz CŽV nnaa FFLK   RVC Prost jov pro akkadadememický rok 2010 -2011j p ý
Název kurzu a jeho garant Stru ná anotace kurzuu Cílová skupina, pro kterou je kurz

ur en
Délka kukurzu, celkový po et
hodin

Cena kurzu Poznámka

Stávající ekonomická
situace a perspektivy jejího
vývoje
Doc. Lošek

Cílemm série pp ednášešekk je  p ibblílížižit a
vyvyssv tlit eekkonomimické fóórurum
sou assnného eeskéhoo ttrrhu a nanaststíínit
možožnosti i úúsp šnšnéého popodndnikání

K.Kururz jje ur en pro zájemce oo sstutudium
na VŠ ekekononomomicickékéhoho nnebe o
ttechnického sm ru. P ednáškky bubudod u
prp obobíhíhatat ve kskupiinááchh ss mamax.x. ppo tem
20 zájemc , minimální po et pro
ototevev ení kurzu je 10 st dudenenttj ttt .. 

ÚÚ asastníci ababsosolvují í  55
výukovvýcých hodidin n ( 1 hohod. =
455 mmin.). KuKurzr  budde e prp obíhíhat
dld e domlmluvu y.

606 0,- Kurz bude
otev en po
napln ní
skupiny.

Zajiš ování
obranyschopnosti
republiky
(v jednototlivýcch obdbdobícchh
historickkého vvývojoje v e e 20. aa
21. stoll.)
doc. KKozíleek

Cíílelem séérrie p edednášeekk bude pprovést
exexpliccititní hisisttorickkýý exkukurrs státnnosostí,
vojeennskou u strateeggií a ududálostmmii
v jejednottlilivýchh obdobobích hhiistorickckéého
vývývojee  ve 2200. a 2211. stoll

Kurz jje urur enen pproro zzájájememce o
dd jijiny,vojenství i profesionálálníní
vojákyky  aa stst dudentty hhisistotoririe.e
PP ednášky y bubudodouu prp obíhat ve
skupupinináách s max. po tem 2020
studenttt . MiMininimámálnlníí popo et pro
ottevev ení skupiny je 10p y j  studedentn .

Ú asastnt íci kukurzu ababsos lvujujíí
cec lkem 5 5 výukkovo ých h hodiinn
 (11 hoh d. = 445 min.n.). Kururz buded
prp obíhhata  dle ddomo luuvvy- 

6000,0 - KKurz bude
oteev en po
naplpln ní
skupini y.

Význam logistiky v nnaašem
život
aneb Šet í logistika vaše
peníze?
dr.. Máleek

Cílelem sésérie pp ednáášek jeje p ibblílížit aa
koonkreettizovvat loggistikkuu jakoo oboorr úzcee
spspojenný s ppraxí ,, proffesí, aalle  i oosobníním
žživoteem.

Kurz jje e urur en pro zájájememcec  z add
vee ejejnosti i prproo ododbob rníky
vv oborruu. P.P ednášky budodou probobíhí at
ve sskkupinááchch  s mamax.x. po teem m 20
sttuudenttttt . Minimální poo et proro
ootev eení skkupupiny jeje 10p y j  stuudentt

Ú asastníci i kurzzuu absoolvujíí
ccelkemem 6 vývýukovových h hodiin
(11 hodd. = 455 minn.). Kuurz bubude

probobíhatat dle ddomluluvy-

70700,. . KKuurz buude
otevv en ppo
napllnn ní
skupini y

Angli tina I

Mggr. Irenna WWernerrová

Cílemm tohhoto kkurzuu je nnau itt studdenty
záklaady aanglicckéhoo jazyyka ss ddd raazem
na náácvikk všecch jazzykovvých doveednoststí
–– teenní, pssaní, mmluvvení aa posllech.

Kurzz je urr en ppror  za áte nníky.
Výukka buuded  prorobbíhat t ve skkupinnách
ss maxx. po tetem 10 sstutudenttttt .
MMinimámální po et pro otetev eníí
skupupiny jee 66 sts udenentt ..

ÚÚ asttnícii kurzzu abssolvujují
ccelkeem 300 výuukovýých hhodinn
((1 hood. == 45 mmin.). Kurzz budde
probbíhat v odppoleddních a
poddve eerníchh hoddiinách h od
poondp lílí do pápátku..pp

32000,- KKurz budee
ootev een poo
nnaplnn ní
sskupiiny.

Angli tina II
:
Mgr IIrena WWernnerovává

CíCílem tot hotto kurrzuz  je e rozvojoj
jazyzykovývých ddoveddnon stí í prp o sttudu entyty se
znalalostí aangli tiny nna míírnrn  pokokro illéé
úrú ovnin . P i i výucce  budude kladaden d raraz na
nánácvikk všechch jazykykovýcých h dovevednostítí ––
teenín , pssana í, mmluvenín  a pososlechp p

KuKurzr  je ur enen pproro mmíírn pokokrro ilé
studenntyty.. Výýuka budede pprrobíhat veve
skskupupinách s max. po tem 100
studenttttt . MiMinin máálnlníí popo et pro
ottevev ení skupiny je 6 studdenentt

ÚÚ astntníci kukurzu absolvlvují
celkkem 300 výuukkovýýcch hoodin
(1(1 hod. == 45 mmin.). KKurzz budee
probíhíhat v ooddpolededníchh a
podvdve errnních hhoodinácách odd
ppondp lílí do páátktku.p

32200,-
Kuurrz budde
oteev enn po
naapln nní
skskupinny

 Angli tina III

Mgr. Werneeror vá

Cíleemm tohohoto kururzu je e ror zvojj
jajazykoovýv chh ddoveddnon stí prpro studdenenty se
znnala ostíí aangli titiny na a pop kroo ili é úrovnini..
P i vývýuce bbude klkladen ddddd raz naa nnácvik
všvšech jajazykovývých ddovovednoststíí – teníí,
psananí, mluluvev ní aa pposlechch..p pp

. Kurzrz jjee urur en ppro ppokokroro ililé
ststudu enty. Výuka bude probíhahatt vve
skupiinácáchh ss mamaxx. ppoo tetem 10
ststududene ttt . Minimální po ett pproro
otev ení skkupiiny jje 66 student .

Ú asastníci kukurzu ababsolvvuují
ccelkem 3030 výuukkovýýchch hoddiin
(1 hhodod. = 455 min.)). Kurzz bbude
prprobíhatt vv odppololedníchch a
podvdvee erníchch hodinnáách odd
ppondp lí ddoo pátkkuu.p

33200,,- Kurzrz bude
oteev en po
nanapln ní
skupiny..

Odpolední kurz ešeštiny ppro
cizince I

Mgr. Wernerová

PrP o ciizizince prpraca ujícíí a a studujujícící
v eské rrepepubliicece.
P ihhlálásit se mmohou ccizizinci se zázájmjmem
zízísks at zzákáklady eseského jjazazyky a nebobo ssii
rozššíí it svéé ddosavaddníní znalosttii ešeštiny. 
NaN  koncici kurzuu sstut denti zízískskají
osvv d ení o o aba solvovováná í kurzu.

Výuka bude probíhat ve skupip nánáchch
s max. ppoo tetemm 1010 sstutudedentntttt .
MiMinin mální po et pro otev enníí kukurzu
je 6 student !! 
StStududenentiti ddoso tanou u ebebníní mmatateriály!

Ú asasttníci kuurrzu absosollvují
celkem 3030 výukokových hhoodin ((
1 hohodd.= 45 mminin.); tzzn.n. 2
hodinyny ttýdýdn od d 116:30 hohodd. 

44500,-,- Kurz bude
otev en po
napln ní
skupiny.

Kmenové pracovišt  – Olympijská 4 Odlou ené pracovišt  – Vápenice 9 šk. rok: 2010/11

 Název kroužku                                           V k Název kroužku                                                      V k Zahájení Název kroužku                           V k Zahájení

Atletika – p ípravka 6 až 14 350,- Anglický jazyk za áte níci, mírn  pokro ilí 9 až 18 29.9. 16:00 300,- Karate za áte níci 1x týdn 8 až 18 20.9. 15:00 400,-
Badminton 11 až 18 300,- Mánes FS od 5 let 27.9. 16:00 300,- Karate za áte níci 2x týdn 8 až 18 20.9. 15:00 800,-
Basketbal dívky 9 až 12 500,- Aerobik 10 až 15 27.9. 17:00 300,- Karate pokro ilí 1x týdn 8 až 18 20.9. 16:45 400,-
Basketbal chlapci – p ípravka 6 až 9 600,- Dance Mania od 8 let 27.9. 17:00 300,- Karate pokro ilí 2x týdn 8 až 18 20.9. 16:45 800,-
Country tance 8 až 19 400,- Country tance 8 až 18 400,- Sebeobrana p ípravka 8 až 15 22.9. 16:00 400,-
Cyklistika 8 až 15 300,- Flétna za áte níci, mírn  pokro ilí 6 až 18 27.9. 16:00 300,- Orienta ní b h - stadion SK PV 8 až 18 3.9. 16:00 400,-
Florbal dívky 15 až 19 500,- Kytara za áte níci, mírn  pokro ilí, pokro ilí 10 až 18 29.9. 17:00 300,- Modelá  letecký 10 až 18 22.9. 16:30 600,-
Florbal chlapci 9 až 15 400,- Výtvarný ateliér mladší, starší + p ípr. k talent. zk. 5 až 18 21.9. 16:00 500,- Elektronika a elektrotechnika 10 až 18 20.9. 17:30 600,-
Folklórní soubor Valentýnek 8 až 15 300,- Výtvarné stvo idlo mladší, starší 5 až 15 24.9. 15:00 500,- Magic the Gathering 8 až 18 22.9. 16:00 300,-
In-linová školi ka od 6 let 400,- Výtvarné stvo idlo pro rodi e a d ti (r z. techniky) 4 až 14 22.9. 16:00 500,- Šachy a deskové hry 10 až 18 21.9. 16:00 400,-
Kondi ní 14 až 18 200,- Keramika pro nejmenší 5 až 8 22.9. 15:00 500,- Programování C++ - za áte níci 10 až 18 23.9. 16:00 600,-
Kondi ní florbalový kroužek 14 až 19 200,- Keramika za áte níci, mírn  pokro ilí, pokro ilí 8 až 18 22.9. 16:00 500,- Programování C++ - pokro ilí 10 až 18 23.9. 16:00 600,-
Kondi ní volejbalový kroužek 14 až 19 200,- Keramika pro rodi e a d ti 4 až 14 23.9. 15:30 500,- Rybá i 8 až 15 21.9. 15:30 200,-
Kopaná 5 až 7 400,- BADMINTON rekrea ní 8 až 18 23.9. 16:00 300,- St elecký 10 až 15 21.9. 16:30 600,-
Kroužek aerobních sport  (kolob žky, in-line, b žky) 6 až 19 400,- STOLNÍ TENIS rekrea ní 8 až 18 21.9. 16:00 300,- Hasi ský 8 až 14 100,-
Mí ové sporty 12 až 19 400,- Mí ové hry 6 až 10 29.9. 16:00 300,- Horolezectví na GJW 12 až 18 30.9. 16:00 400,-
Malá škola instruktor 12 až 19 200,- Florbal 1x týdn 7 až 18 27.9. 16:00 400,-

10 až 19 200,- Florbal 2x týdn 7 až 18 27.9. 16:00 800,-
Plastikoví modelá i 8 až 19 300,- Jiu Jitsu a judo 1x týdn 8 až 18 7.9. 15:30 400,-
Posilování 15 až 19 400,- Jiu Jitsu a judo 2x týdn 8 až 18 7.9. 15:30 800,-
Rekrea ní volejbal 14 až 19 400,-
Sportovní 15 až 19 400,-
Sportovní gymnastika dívky 5 až 15 800,-
Sportovní hry 10 až 16 400,-
Sportovní klub K2 15 až 19 400,-
Sportovní tanec 4 až 7 400,-
Sportovní tanec 8 až 18 300,-
Tenis rekrea ní 8 až 19 600,-
Turistický 8 až 19 200,-
Tvo ení – pro šikovné d ti 8 až 15 400,-
Volejbal dívky mladší od 12 let 400,-
Volejbal dívky starší 14 až 19 300,-
Volejbal chlapci 14 až 19 400,- Pracovníci pracovišt  – Olympijská 4, Prost jov 79601

editel Mgr. Ivan Nedv d inedved@sportcentrumddm.cz tel.: 582 330 883
zástupkyn  editele Mgr. Tereza Zají ková tzajickova@sportcentrumddm.cz      tel.: 582 332 297

Tomáš Gross tgross@sportcentrumddm.cz           tel.: 582 332 296
Po ádáme pro d ti a mládež: Jan Zatloukal jzatloukal@sportcentrumddm.cz       tel.: 582 336 324

Mgr. Dalibor Ove ka dovecka@sportcentrumddm.cz         tel.: 582 332 296
sportovní turnaje Ji í Novák jnovak@sportcentrumddm.cz tel.: 582 336 324
Prost jovský veletrh zábavy Pracovníci odlou eného pracovišt  – Vápenice 9, Prost jov 79601
olympiády vedoucí OP Mgr. Marta Pavlíková mpavlikova@sportcentrumddm.cz tel.: 582 344 125

tábory pro d ti a mládež Bc. Martina Koudelková mkoudelkova@sportcentrumddm.cz tel.: 582 344 125
turistické akce pro širokou ve ejnost jednodenní lyža ské zájezdy Ing. Ondrej Jestrebský ojestrebsky@sportcentrumddm.cz tel.: 582 344 125
Zastupitelstvo d tí a mládeže m sta Prost jova Indiánská stezka Petr Hynek phynek@sportcentrumddm.cz tel.: 582 344 125
sportovní soust ed ní pro d ti a mládež in-linová školka
víkendové pobytové akce pro d ti a mládež

Úplata/
rok

Úplata/
rok

Úplata/
rok

ODVAZ – adrenalinové sporty (víkendové pobyty)

é š á é š á

Nabídka zájmových kroužků Sportcentrum DDM ProstějovNNNabbídkka zzzáájjmmoovýcch kkrooužkků Spoortccennttruum DDDMM PProostěějov



POPRVÉ 
   Jedním z nejkrásnějších a nezapo-

menutelných okamžiků našeho života 

je první školní den. PRVNÍ krůček, 

kdy naše malá nožka překročí práh a 

je tam, poprvé, v  té podivné budově, 

ve které toho spoustu prožije, najde 

si spoustu přátel….neví, jestli se má 

bát, smát se nebo těšit. Je plný oče-

kávání a nadšení. Na tento krok čeká 

s  očekáváním snad každý, a proto je 

důležité, aby byl opravdu nezapo-

menutelný. Paní učitelky ze základní 

školy Edvarda Valenty si daly velice 

záležet, aby se tento den takovým 

opravdu stal.

   Jakmile malé ratolesti, doprovázené 

svými rodiči, zasedly poprvé do školních 

lavic, ve vzduchu bylo cítit napětí. Pan ře-

ditel mile malé děti přivítal a popřál jim 

spoustu odvahy a trpělivosti do nového 

začátku. Paní učitelka jim vyprávěla, co je 

čeká, na co se mohou těšit a co bude zábav-

né. Děti seděly, poslouchaly a snažily se po-

chytit každé slůvko. Jejich oči si prohlížely 

každý kout místnosti, ve které stráví celý 

rok. Ale aby se staly pravými a nefalšova-

nými žáky první třídy, musely být pasováni 

na prvňáčky. Každý přišel k  tabuli, stoupl 

si na stupínek a speciálním učitelským 

mečem – ukazovátkem, ozdobeným vel-

kou mašlí – byl pasován. Jako důkaz získal 

šerpu se svým jménem a nádherný upo-

mínkový list. Všichni byli odměněni ještě 

potleskem za odvahu poprvé předstoupit 

před celou třídu. Dětem oči jen zářily. Ko-

nečně se to stalo, teď je ze mě ŽÁK. Děti 

také dostaly první úkol – vymalovat obrá-

zek. Ale přijdou další úkoly, které děti urči-

tě hravě zvládnou a poperou se i s dalšími 

starostmi, povinnostmi a starostmi.

   Všichni prvňáčci odcházeli teď už nad-

šení. Nejen z toho, že je z nich teď už ten 

pravý školák, ale také z milé paní učitelky, 

šerpy, co dostali, ale hlavně ze spousty zá-

žitků, které svůj první školní den měli. Já i 

celá základní škola Edvarda Valenty přeje-

me nejen letošním, ale i budoucím prvňáč-

kům, aby se jim ve škole líbilo, měli radost 

z každého úspěchu, poučili se z případných 

neúspěchů a řídili se heslem: „Komu se ne-

lení, tomu se zelení.“ Zuzana Matiašková

 bývalá žákyně ZŠ  E.Valenty 

 v Prostějově

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Zlatohlávek skvostný (Cetonischema 

aeruginosa) je největším a snad i nejkrás-

nějším z našich druhů zlatohlávků. Někteří 

jedinci mívají i přes tři centimetry. Čím je 

pro nás tento druh zajímavý a k čemu nás 

zavazuje? Tento překrásný druh patří mezi 

pradávné „uklízeče“ starého a mrtvého 

dřeva. Specializuje se na dutiny ve stojících 

kmenech, kde se larva živí detritem, vzni-

kajícím v  dutinách. Upřednostňuje duby, 

jírovce maďaly, lípy a vzhledem k tomu, že 

dnes už si moc nemůže vybírat, v podstatě 

všechny listnaté stromy, včetně ovocných. 

Zajímavostí je, že brouk je symbiontem 

datlů, žlun a strakapoudů. Pod hnízdem, 

které se každoročně obnovuje, narůstá 

vrstva detritu s  organickými zbytky, včet-

ně trusu mláďat. To je ideální potrava pro 

larvy, příroda pamatuje na všechno. Totéž 

platí pro hnízda dravců, která jsou posta-

vena na stromě s  bleskem nebo větrem 

uraženým vrškem a v kmeni pod hnízdem 

vznikne prohlubeň. Zajímavé je, že v přípa-

dě datlovitých, kteří se živí převážně larva-

mi podkorního a dřevního hmyzu, je zde 

přímo vzorná spolupráce a larvy nejsou 

nijak ohrožovány. Není to ale nic nového, 

v hnízdech dravců spokojeně odchovávají 

mladé malí pěvci, kteří mají své hnízdečko 

zabudováno přímo mezi větvemi velkého 

hnízda. Brouk proti všemu očekávání ne-

potřebuje přírodně zachovalé oblasti, ale 

pouze stromy s výše položenými dutinami 

v kmenech. Proto ho máme i v Prostějově.

Po neštěstí ve Zlíně dochází na území celé 

republiky k likvidaci problematických stromů, 

které by mohly způsobit další neštěstí. Součas-

ně s  tím jsou likvidovány všechny dutinové 

druhy, kterých vyhláška č. 395/1992 Sb., která 

je prováděcí vyhláškou zákona č. 114/1992 SB., 

o ochraně přírody a krajiny, uvádí více než 50. 

Zlatohlávek skvostný je mezi nimi. Jedná se o 

hrubé porušení § 50, odstavec (2) zákona ve 

všech případech, kdy není ohrožen lidský život 

nebo zdraví. Já k tomu dodávám, že všechny 

druhy  se do vyhlášky nevešly, je jich dalších 

nejméně 300. Některé uvedené druhy jsou tzv. 

„deštníkové“, zabezpečující ochranu ostatních. 

Nechme stranou předpisy, pozorujme a 

řiďme se prostým citem. Starý a dutý strom 

je mnohem krásnějším krajinotvorným prv-

kem, než mladý a zdravý. Pokud nikoho neo-

hrožuje, nechme jej stát a dožít. V případě, že 

se nachází nad komunikací nebo jiným ohro-

ženým místem, v drtivé většině stačí ořezat 

nebezpečné větve. Máte-li na zahradě nebo 

pozemku takový strom, pečlivě jej chraňte, i 

když dutina není nikým obydlena. Zlatohláv-

ci jsou vynikající letci a pátrají v krajině de-

sítky kilometrů. Určitě strom časem najdou. 

Mnohé druhy  z  jiných skupin dutinových 

živočichů jsou noční nebo drobné a navíc žijí 

skrytým způsobem života. Já jsem se s neo-

bydlenou dutinou ještě nesetkal. Tak zvané 

„nemocné“ stromy, které už nejsou schopny 

poskytnout kvalitní dřevo, patří k tomu nej-

cennějšímu, co v  přírodě máme. Chraňme 

je. Je třeba si uvědomit fenomén dnešní doby. 

V lesích, které jsou dnes jen továrnou na dře-

vo,  už dávno duté stromy nejsou a pařezy 

jsou ničeny výbrusem, který je nutný pro dal-

ší strojové obhospodařování. Ohrožené a vy-

mírající druhy se stěhují k lidem do továren,  

parků, zahrádek a stromořadí kolem silnic a 

cest. Asi nám důvěřují.  Važme si toho a po-

máhejme jim, kde se dá. Příroda je jen jedna.

 Ing. Vojtěch Jiříček

 ekolog, entomolog

Zlatohlávek skvostný Zlatohlávek skvostný 

V  pondělí 20.září byli na prostějovské radnici předány ceny 

vítězům soutěží a slosování Prostějovského léta 9 + 1. Oce-

něni byli jednak účastníci výtvarné soutěže pořádané prostě-

jovskou knihovnou na téma „strašidýlka“ a jednak vylosovaní 

účastníci her a akcí pořádaných v rámci Prostějovského léta. 

Drobné dárky si tak převzali: Sabina Kratochvílová, Kateřina 

Nakládalová, Kateřina Studýnková, Michaela Soukalová, Bar-

bora Šichová, Monika Nadymáčková a Ondřej Zaoral. 

Ocenění vítězů Prostějovského 
léta 9 + 1

SPORTCENTRUM DDM Vápenice 9, Prostějov, 
tel. 582 344 125

DOBRODRUŽNÁ HLOUČELA, 
sobota 9. října 2010 od 14.00 do 17.00 hod.

start v areálu jízdárny CAVALO
zajímavé soutěže pro děti
pouštění draků
MODELY DRAKŮ S SEBOU!

Nabídka a ukázka činnosti kroužků
Odměna pro každého 

soutěžícího
29. září 201029. září 20102828



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Nové půjčovny kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené Nové půjčovny kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené 
Sjednocená organizace nevido-

mých a slabozrakých ČR (SONS 

ČR) zakončila v  srpnu tohoto roku 

projekt „Půjčovny kompenzačních 

pomůcek pro osoby se zrakovým 

postižením – Morava“, který byl 

realizován v  rámci Integrovaného 

operačního programu a spolufinan-

cován EU z  Evropského fondu pro 

regionální rozvoj.

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit 

síť půjčoven kompenzačních pomůcek 

pro zrakově postižené na území Moravy. 

Půjčovny kompenzačních pomůcek jsou 

místa, kde si mohou zrakově postižení 

zapůjčit kompenzační pomůcku, kterou 

aktuálně potřebují.

Smyslem půjčoven kompenzačních 

pomůcek je doplnit stávající systém 

zdravotnických a sociálních služeb, 

kdy je o osoby se zrakovým postižením 

postaráno především v oblasti akutní 

péče, formou plné nebo částečné úhra-

dy některých pomůcek zdravotními 

pojišťovnami, příp. prostřednictvím 

sociálních příspěvků na pořízení kom-

penzačních pomůcek. Už však není 

pamatováno na případy, kdy postiže-

ný dočasně nemá pomůcku k  dispozi-

ci (např. v  případě poruchy či ztráty). 

Kompenzační pomůcky jsou pro osoby 

se zrakovým postižením často velmi 

nákladnou položkou, kterou si nemo-

hou pořídit na vlastní náklady. Díky 

půjčovnám si mohou zrakově postižení 

zároveň vyzkoušet různé kompenzační 

pomůcky a zjistit tak, která pomůcka 

jim vyhovuje nejlépe.

Kompenzační pomůcky mohou 

lidem s  těžkým poškozením zraku 

pomoci předejít řadě  zdravotních 

rizik (např. nebezpečí úrazu při sa-

mostatném pohybu v prostoru) nebo  

psychických problémů, které mohou 

vzniknout následkem omezeného 

přístupu informacím. 

Projekt „Půjčovny kompenzačních 

pomůcek pro osoby se zrakovým posti-

žením – Morava“ probíhal celkem po 

dobu 8,5 měsíce. Během této doby byly 

pořízeny kompenzační pomůcky cel-

kem pro 15 půjčoven, které se nacházejí 

v  těchto městech: Blansko, Frýdek-Mís-

tek, Jeseník, Kroměříž, Kyjov, Nový Jičín, 

Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, 

Přerov, Šumperk, Třebíč, Vsetín a Zlín. 

Půjčovny jsou otevřeny vždy min. 2 dny 

v týdnu od 9:00 do 16:00 hod.

Současně realizovala SONS ČR obdob-

ný projekt na území Čech (11 půjčoven). 

Celkem za oba projekty tak vznikla síť 26 

půjčoven kompenzačních pomůcek.

Prostějovská Půjčovna kompenzač-

ních pomůcek je otevřena v pondělí a ve 

čtvrtek vždy od 09:00 do 16:00 hodin na 

ulici Svatoplukova č. 15 ve druhém po-

schodí v  prostorách Oblastní odbočky 

SONS.

Tento projekt je realizován v  rámci 

Integrovaného operačního programu a 

spolufi nancován EU z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj.

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Oblastní odbočka Prostějov,  Svatoplukova 15,

Tel: 582 331 254 nebo mobil 732 470847

Chcete získat praxi?

Zkušenost ze sociální oblasti?

Zapojte se do dobrovolnického programu: 

Dobrovolná dopomoc osobám 
se zrakovým postižením

Dopomoc zahrnuje doprovod na procházku, nákup, úřad, k lékaři apod. nebo před-

čítání černotiskových materiálů včetně třídění dokumentace nebo drobnou pomoc v 

domácnosti. V současné době máme 9 organizovaných dobrovolníků, kteří nám velmi 

ochotně pomáhají i na našich klubových akcích a zapojují se do činností v rámci naší 

odbočky. 

Zájemci o dobrovolnou a velmi záslužnou činnost kontaktujte koordinátorku dob-

rovolnictví Pavlínu Bartoškovou v naší kanceláři v poradenských hodinách:

    Pondělí a středa 11- 13 hodin 

    Čtvrtek 11- 15 hodin.

UCB_Akviz_Prostejov_115x164.indd   1 21.9.2010   16:40:55
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

ZŠ a MŠ Me-

lantrichova se za-

pojila do pokusu 

o světový rekord, 

který by měl pod-

pořit správné na-

kládání s odpady 

a netradiční for-

mou zviditelnit 

jednotlivá města 

a obce v  rámci  

krajů naší repub-

liky. Soutěž pořádá Agentura Dobrý den 

Pelhřimov.Ve spolupráci se školami, kraj-

skými úřady, společností Veletrhy Brno 

a.s. a EKO-KOM a.s. dojde k  pokusu o 

světový rekord – největší galerii znaků 

měst a obcí zhotovených z  odpadových 

materiálů. Na výrobě znaku města Pros-

tějova se pod vedením Mgr.Evy Smičko-

vé podílely žákyně 2.stupně – Veronika 

Milaniaková,Tereza Skřivánková, Kris-

týna Smičková, Lucie Soldánová, Tereza 

Krejsová. Autorský tým použil při výro-

bě netradiční materiály např. PET láhve 

různých typů a barev, víčka PET lahví, 

plastové sáčky, tašky, kelímky, krabice, 

papír, plechovky od nápojů. Celý obraz 

má rozměry 100x100cm a je zasazen do 

okrasného 

rámu.Vý-

roba znaku 

probíhala 

po dobu 

č t r n á c t i 

dnů. Mno-

hahodino-

vá práce se 

vyplatila.

D ě v č a t a 

pracovala 

se zaujetím a s elánem, vzájemně si všech-

na pomáhala a doplňovala se. Stříhání, 

lepení, kreslení, měření šlo pěkně od 

ruky. Byla rozvíjena kreativita, stránka 

pracovní i komunikační.

Jaký má akce význam? Je důležitá pod-

pora patriotismu a hrdosti dětí i dospělých 

na svou obec, ve které žijí, je nutné připo-

menout upevnění návyků při třídění od-

padů. Žáci tím napomáhají šetřit primární 

zdroje surovin, energii a životní prostředí, 

umožňují další zpracovávání (recyklaci). 

Dozvědí se, že pokud se odpady nevytřídí 

už při svém vzniku, další recyklace není 

možná. Při této akci je vidět, že i z „odpa-

du“ je možno vytvořit krásný obraz.

Znak bude vystaven v rámci krajské ga-

lerie v prosinci 2010. Poté se výstavy z jed-

notlivých krajů „sjedou“ na brněnském 

výstavišti v lednu 2011, kde v rámci veletr-

hu GO a Regiontour 2011 vznikne světově 

unikátní galerie městských znaků ČR.Vše 

proběhne za účasti médií. Kolekce znaků 

bude zapsána do České knihy rekordů, 

autoři získají certifi kát o účasti na rekordu.

Jsme rádi, že naše město bude mít na 

této věhlasné akci svého zástupce.

Na ZŠ a MŠ Melantrichova byl vytvořen 

obraz který bude zajímavě a důstojně pre-

zentovat   město Prostějov. Věřme, že motiv 

na znaku – brána města i černá orlice při-

nese štěstí. Mgr.Eva Smičková

 ZŠ a MŠ Melantrichova ,Prostějov  

Pokus o světový rekord na ZŠ a MŠ MelantrichovaPokus o světový rekord na ZŠ a MŠ Melantrichova

SportKaleidoskop 
informací

 OHK v Prostějově si dovoluje touto cestou poděkovat Městu Prostějov za po-

skytnutí veřejné fi nanční podpory na projekt „Informační a internetové místo při 

OHK v Prostějově pro rok 2010“.

Díky tomuto projektu mají podnikatelé usnadněn přístup k  aktuálním a kvali-

fi kovaným informacím z  podnikatelského prostředí. Cílovou skupinu tvoří nejen 

podnikatelé, ale i nezaměstnaní, kteří mají zdarma přístup na internet a mají tak 

další možnost při hledání vhodného zaměstnání. Při realizaci tohoto projektu úzce 

spolupracujeme s Úřadem práce v Prostějově.

 Kontakty pro zájemce o výše uvedené služby a další podrobné informace k pro-

jektu: tel.č. 582332721, 582332489, ohkpv@ohkpv.cz , www.ohkpv.cz

 Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově

CZECHPOINT NA OHK:
Služby kanceláře CZECHPOINT a výhody, které na OHK získáte:

Ověřování: Ověřování listin a ověřování pravosti podpisu

Ověřené výpisy z:  Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského 

rejstříku, Rejstříku trestů, Insolvenčního rejstříku, Registru řidičů-výpis bodového 

hodnocení osoby, Seznamu kvalifi kovaných dodavatelů, Registru Ministerstva život-

ního prostředí – informační systém odpadového hospodářství

Další služby: Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, Provedení autori-

zované konverze dokumentů, Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky.

  Nadstandardní službou je vystavení výpisu na základě telefonického nebo emai-

lového požadavku a při jednorázovém větším množství objednaných výpisů, dovoz 

přímo ke klientovi! /Netýká se výpisu z rejstříku trestů, bodového systému a výpisu 

z registru ministerstva životního prostředí, kdy je nutná osobní návštěva nebo zpl-

nomocnění/. Výpisy získáte bez čekání, v příjemném prostředí, parkoviště zdarma 

přímo u budovy kanceláře. Možnost dohodnutí termínu i mimo provozní dobu!

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

Kontakty: Lidická 6, tel.č. 582332721, 582332489, ohkpv@ohkpv.cz  www.oh-

kpv.cz

Poděkování městu Prostějovu       Poděkování městu Prostějovu       
            za poskytnutí VFP                 za poskytnutí VFPza poskytnutí VFP

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ CENTRUM MÌSTA PROSTÌJOVA
PERNŠTÝNSKÉ NÁMÌSTÍ 8, 796 01, PROSTÌJOV

TEL.: 582 329 723  WWW.PROSTEJOV.EU  INFORMACE@PROSTEJOV.EU

- INFORMACE O PROSTÌJOVÌ, JEHO INSTITUCÍCH,
  KULTUØE, PAMÁTKÁCH A SPORTU                

- PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH PØEDMÌTÙ, PUBLIKACÍ,
  PLÁNÙ MÌSTA A REGIONU                      

- INFORMACE O PØÍJEZDECH A ODJEZDECH VLAKÙ
  A AUTOBUSÙ

- PØEHLED UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH
  MOŽNOSTÍ VE MÌSTÌ A OKOLÍ

- PROHLÍDKY RADNICE
- VEØEJNÝ INTERNET
- VÝSTAVY A BESEDY

PROVOZNÍ DOBA:
PONDÌLÍ - PÁTEK  9:00 - 17:00
SOBOTA, NEDÌLE  9:00 - 12:00

POTŘEBUJETE HLÍDÁNÍ DĚTÍ?

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

kroužky:

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ JAZYK

Výuka 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

SVĚŘTE SVÉ DÍTĚ DO

ZAJIŠŤUJEME:

PRVNÍ HODINA ZDARMAPRVNÍ HODINA ZDARMA

POHYB NA ČERSTVÉM VZHDUCHU

PŘÍPRAVU PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

ROZVOJ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ

PRAVIDELNÝ DENNÍ REŽIM 

CENA ZA HODINU JIŽ OD 20,-

PŘIJĎTE K ZÁPISU

DĚTi OD 1 DO 7 LET S MOŽNOSTÍ VOLBY HODIN, 
OD 1 HODINY AŽ PO CELODENNÍ 

POTŘEBUJETE HLÍDÁNÍ DĚTÍ?

kroužky:

ANGLICKÝ A NĚMECKÝ JAZYK

Výuka plavání, sauna

VÝTVARNÁ ČINNOST

KERAMICKÝ KROUŽEK

POHYBOVÁ ČINNOST 

HUDEBNÍ ČINNOST

TANEČNÍ KROUŽEK

SÍDLO: J.V. MYSLBEKA 118, KRASICE, prostějov

SVĚŘTE SVÉ DÍTĚ DO

ZAJIŠŤUJEME:

PRVNÍ HODINA ZDARMA

POHYB NA ČERSTVÉM VZHDUCHU

PŘÍPRAVU PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

ROZVOJ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ

PRAVIDELNÝ DENNÍ REŽIM 

CENA ZA HODINU JIŽ OD 20,-
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Dva ze tří prostějovských účastníků 

historicky prvních Olympijských her mlá-

deže v Singapuru přijal ve čtvrtek 9. září 

starosta města Jan Tesař společně s před-

sedou Komise pro mládež a tělovýchovu 

Michalem Mϋllerem.

Ondřej Palatka – reprezentant v plavá-

ní a František Hajduk – lukostřelec – se 

v neformální besedě podělili o své zážitky 

nejen sportovní.

„Už samotná účast na olympiádě byla 

obrovským úspěchem. Deváté místo Franty 

Hajduka a šestnáctá příčka Ondřeje Palat-

ky kvalitu našich sportovců jistě potvrdily. 

Z  Prostějova jsme měli na singapurském 

klání ještě jednoho mladého sportovce, te-

nistu Jiřího Veselého. Ten vybojoval kov nej-

cennější,“ říká předseda sportovní komise 

Michal Mϋller.

A co kromě sportu Ondru a Františka 

v exotické zemi zaujalo? „Překvapilo mě, 

že tam prakticky nikdo nežvýká. Žvýkač-

ky jsou k  dostání snad jen v  lékárnách 

na předpis! Jinak jsme kromě sportování 

měli možnost podívat se i do města, na-

koupit si, zkrátka, je to zážitek na celý ži-

vot,“ shodli se oba. „Chtěl bych ještě také 

poděkovat svému trenérovi Petru Adam-

covi, který mě celý červen poctivě připra-

voval na olympijské hry,“ dodal Ondřej 

Palatka. 

„Poděkování patří i městu Prostějovu, 

Olomouckému kraji a fi rmě Norma R.Z. 

s.r.o. Ti všichni naši činnost podporují,“ do-

plnila závěrem trenérka Františka Hajduka 

Magdaléna Majarová.  -jg-

SportKaleidoskop 
informací

Čeští jezdci vyhráli na mezinárodním drá-

hovém mítinku GP Prostějov známého jako 

Memoriál Otmara Malečka takřka co se dalo. 

Zatímco v loňském roce dokázali vybojovat 

pouze jediné třetí místo, tentokrát byli navíc 

ve větší konkurenci mnohem suverénnější, 

když v každé disciplíně stáli na stupních  vítě-

zů a tři dokonce zcela ovládli. Dráhový pod-

nik, jediný svého druhu v Čechách, letos při-

tom poskočil do prestižnější 2. UCI kategorie. 

Málem ho však zhatilo počasí.

„Chvíli před začátkem začalo pršet. Z bez-

pečnostních důvodů jsme jezdce na dráhu ne-

mohli pustit. Program byl dlouho posouván. 

Počasí se umoudřilo až k večeru. To čekání bylo 

nekonečné, nicméně tu nebyl nikdo, kdo by 

pochyboval, že se závod neuskuteční. Dráhu se 

pak podařilo vysušit a ve zkrácené formě jsme 

program zahájili. Po sportovní a kvalitativní 

stránce však závod nijak neutrpěl,“ upozornil 

ředitel závodu Josef Kratina.

První medaile ve prospěch českých jezd-

ců pak na sebe nenechala dlouho čekat. Ve 

sprintu na 200 metrů cinklo stříbro překvapi-

vě Adamu Ptáčníkovi, ačkoli se nejvíce mezi 

věřilo mistru Evropy Denisu Špičkovi, který 

tentokrát skončil pátý. S Ptáčníkem podium 

obsadili Poláci. Zvítězil Tekliňski a třetí dojel 

Dabkowski.

Pak už ale následovala česká zlatá smršť. 

V  bodovacím závodě byl suverénní Milan 

Kadlec z pražské Dukly, když se svými devě-

tačtyřiceti body po sto pěti kolech za sebou 

nechal Rakušana Riebenbauera a Poláka 

Bujka, jenž měli oba shodně po jedenačtyři-

ceti bodech. „Bez podpory týmu by tu nešlo 

zvítězit. Nejeli jsme jako jednotlivci, fungovali 

jsme jako Dukla a zejména Lojza Kaňkovský, 

který mi navíc rozjel závěrečný spurt, má na 

tom velký podíl. Potřebovali jsme body pro 

nominaci na mistrovství světa a jen tady jsme 

získali polovinu potřebných. Zaplaťpánbůh, 

že máme v Čechách závod v takové katego-

rii,“ oddechl si radostně zlatý Milan Kadlec.

Další zlato následovalo ihned v keirinu. 

Tam si už Denis Špička spravil chuť, když vy-

bojoval druhé české vítězství. Ve fi nálové jíz-

dě za sebou jezdec Dukly Brno nechal Poláka 

Dabkowského a na stupně vítězů ho pak do-

provodil stájový kolega Tomáš Bábek. Zlato 

ale přišlo trochu se štěstím. „Jeden z polských 

jezdců nedodržel směr jízdy a rozhodčí ho 

diskvalifi kovali. To ale nic nemění na hodno-

tě toho vítězství. Závod to pro mě byl těžký 

a rozhodl se až v posledních metrech. Navíc 

jsem do závěru nešel zrovna z nejlepší pozi-

ce,“ podotkl vítězný Denis Špička.

Mezinárodní mítink uzavřela nejatrak-

tivnější závodní disciplína v Prostějově, tedy 

madison. V bodovacím závodě dvojic na sto 

dvacet kol nedali čeští jezdci už šanci nikomu 

ze zahraničních týmů. Nejsledovanější po-

dium tak kompletně obsadili právě domácí 

dráhaři. Zvítězila dvojka z Dukly Praha Blá-

ha s Hochmannem, kteří se vedení ujali už 

od  první bodovačky. Pražské duo si pro pr-

venství přijelo před svými kolegy Kadlecem 

a Kaňkovským. Třetí místo získali úřadující 

mistři Evropy Hačecký s Dostálem. „Nesou-

peřili jsme s kolegy. Kadlíny s Kaňkovským 

nám naopak pomohli. Pro nás bylo důležité 

udržovat náskok, který jsme získali hned na 

začátku a pak se nenechat zaskočit především 

od Poláků,“ řekl Martin Bláha.  

Na velodromu se současně se svojí závodní 

kariérou veřejně rozloučil reprezentant  Petr La-

zar. „Cyklistika bolí, ale přinesla mi super zážitky 

a řadu kamarádů,“ shrnul ji člen pražské Dukly.

Prostějovský mítink, který byl jako první 

český závod poprvé zařazen ve 2. UCI katego-

rii, tak přinesl domácím jezdcům především 

cenné body pro nominaci na mistrovství 

světa. Současně se ukázalo, že dlouhodobou 

a precizní snahu pořadatelů může jednodu-

še zhatit počasí, což by se nestalo pokud by 

v Česku byl adekvátní zastřešený velodrom. 

Organizátoři přitom už příští rok chtějí opět 

o kategorii poskočit výš. „Vše je jen otázkou 

fi nancí, ale věřím, že by se nám to mohlo 

podařit. Dveře určitě do první kategorie za-

vřené nemáme a jsem přesvědčený, že tomu 

může napomoci i naše operativnost při letoš-

ním mítinku. Vše probíhalo podle pravidel a  

navíc jsme tu zaznamenali obrovský úspěch, 

takže po letošku můžeme být plně spokojeni 

a já děkuji všem, kteří ani při dešti neztratili 

chuť pokračovat,“ dodal spokojeně ředitel zá-

vodu Josef Kratina.

Výsledky – Sprint: 1. Adrian Tekliňski 

(Polsko) 11,013, 2. Adam Ptáčník (ASO 

Dukla Brno) 11,153, 3. Konrad Dabkowski 

11,157, 4. Maciej Bielecki (oba Polsko) 

11,162, 5. Denis Špička (ASO Dukla Brno) 

11,167.

Bodovací závod: 1. Milan Kadlec (ČR) 

49, 2. Werner Riebenbauer (Rakousko) 41, 3. 

Tomasz Bujko (Polsko) 41, 4. Andreas Müller 

(Rakousko) 36, 5. Marek Mixa (ASC Dukla 

Praha) 34.

Keirin: 1. Denis Špička (ASO Dukla 

Brno), 2. Konrad Dabkowski (Polsko), 3. 

Tomáš Bábek, 4. Adam Ptáčník (oba ASO 

Dukla Brno), 5. Clemens Selzer (Rakousko).

Madison: 1. Martin Bláha, Jiří Hochmann 

(ASC Dukla Praha) 20, 2. Milan Kadlec, 

Alois Kaňkovský (ČR) 17, 3. Jan Dostál, Voj-

těch Hačecký (ASC Dukla Praha/Atlas Per-

sonal) 12, 4. Andreas Müller, Andreas Graf 

(Rakousko) 7, 5. Marek Mixa, Ondřej Ven-

dolský (ASC Dukla Praha) 5.

Čeští dráhaři jeli v Prostějově bezkonkurenčně



přeživší
u ostnatého drátu
koncentračního
tábora Auschwitz

Vážení pedagogové,

milí výchovní poradci, 

 rádi bychom vám představili projekt „Centra vzdělávání 

a dialogu“, ve kterém vám nabízíme ve spolupráci s Židov-

ským muzeem v Praze a s Terezínskou iniciativou přednášky 

vyškolených lektorů na témata holocaustu a antisemitismu 

a besedy s pamětníky holocaustu. 

 cíle projektu
 

 Zvýšení povědomí u mladé české populace o závažnosti 

rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku.

 Výchovné působení proti antisemitismu – této nejsetrvalejší 

zášti v dějinách lidstva, které má přímý dopad také na chápání 

ostatních neblahých projevů netolerance ve společnosti.

setkání
studentů při
workshopu

studenti
při přednášce
s pamětníkem

přednáška
Nabízíme dvě varianty obsahu přednášek:

beseda s pamětníkem holocaustu
Ve spolupráci s Terezínskou iniciativou, která sdružuje 

pamětníky ochotné a schopné veřejně vystupovat, můžeme 

uspořádat besedu, jejíž větší část vyplní pamětník. Způsob 

podání je individuální. Pamětníka doprovází náš lektor, který 

poskytne úvod do problematiky a vede diskusi.

samostatná přednáška lektora
Některý z našich lektorů, vyškolený ve Vzdělávacím 

a kulturním centru Židovského muzea, přednese přednášku 

na téma antisemitismu, rasových předsudků a stereotypů.

zvolená metoda
Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události 

– jsou studenti interaktivní formou seznámeni s praktickou 

podobou rasové diskriminace a jsou vedeni k tomu, aby o ní 

samostatně uvažovali. Jsou přitom konfrontováni s dobový-

mi materiály a se svědectvím pamětníka holocaustu.

cílová skupina
Přednášky jsou určeny především pro studenty středních 

škol jakéhokoli zaměření. Mohou být uspořádány také pro 

studenty posledních ročníků základních škol (8.–9. třída). 

Čím mladší posluchači, tím důležitější je spolupráce s peda-

gogy, kteří je na téma připraví.

nabídka
přednášek
o antisemitismu 
a holocaustu

Tento projekt je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.

Konkrétní forma je individuální podle osobnostních dis-

pozic přednášejícího, většinou však zahrnuje různé interak-

tivní prvky. Např. práci s dobovými materiály, audiovizuální 

pomůcky apod. 

přednáška trvá dvě vyučovací hodiny

podmínky
V období 2010–2012 jsou náklady hrazeny z grantu 

MŠMT v rámci OPVK. Podmínkou programu je prokázat 

účast žáků potvrzením s připojeným jmenným seznamem. 

Nejedná se o poskytování osobních údajů ve smyslu zákona 

o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

výuka
se zapojením
interaktivních
prvků

výchova
k odpovědnému
občanství

které prolínají napříč řadou předmětů. Není v našich silách 

zajišťovat lektory a pamětníky. V této době rozmáhajícího se 

xenofobního chování, rasismu a antisemitismu jsou takovéto 

projekty pro školy velkým přínosem.”

Mgr. Ivan Machek, učitel dějepisu a ZSV

Gymnázium Ostrov nad Ohří

reference
„Vyjadřuji podporu projektu „Centra vzdělávání a dialo-

gu“, který pomáhá naplnit požadavky obsahu RVP ZV zají-

mavou interaktivní formou. Považuji ho za velmi důležitý 

vzhledem k nezastupitelné roli pamětníků v jejich svědectví 

pro mladou generaci.”

 Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně PSP PČR

reference
„Projekt „Centra vzdělávání a dialogu“ je v souladu 

s Programem rozvoje a s dlouhodobým záměrem vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje, kap. 5 – Pre-

vence sociálně patologických jevů ve školách a školských 

zařízeních.” 

Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje, 

Krajský úřad Zlínského kraje

kontakty
ICEJ ČR

Komárkova 4

148 00  Praha 4

 

tel.: +420 272 732 636

e-mail: icej@ecn.cz

www.icej.cz

www.centravzdelavaniadialogu.cz 
Zde naleznete další potřebné informace o projektu včetně 

vyjádření dalších pedagogů ze škol, ve kterých již přednášky 

proběhly, a kontakty na regionální koordinátory projektu.

ICEJ ČR
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) 

je globální křesťanská charitativní a vzdělávací organizace, 

která má zastoupení ve více než 60 zemích. 

V roce 2009 získala česká pobočka ICEJ (ICEJ ČR) tříle-

tý grant MŠMT na projekt „Centra vzdělávání a dialogu“ 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost.

lektoři
vyškolení ve VKC
Židovského muzea
s akreditací MŠMT

zajištěná kvalita
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze 

(partner projektu, který uděluje certifi káty vyškoleným lekto-

rům) je držitelem akreditace MŠMT pro vzdělávání pedago-

gických pracovníků. 

Projekt usiluje o účinnou zpětnou vazbu. Příslušní peda-

gogičtí pracovníci budou požádáni o vyplnění dotazníku, 

v němž zhodnotí práci lektora. Dotazníky shromažďuje 

a vyhodnocuje projektový tým a slouží jako podklad při pří-

pravě dalšího vzdělávání lektorů. 

reference
„Projekt „Centra vzdělávání a dialogu“ přesně napl-

ňuje cíle našeho školního vzdělávacího plánu v oblastech, 

Design © Radek Hejret

Téma - Prevence v péči o zdraví ( správný pitný režim a de-

toxikace organismu, metody detoxikace dle MUDr. J. Jonáše, 

měření toxické zátěže v lidském těle pomocí přístroje ).

Jako poděkování všem zdravotním sestrám a veřejnosti, kteří 

se zúčastnili za 3 roky pořádání našich konferencí, připravuje-

me speciální překvapení na této konferenci.

Konference je i pro veřejnost !!

Přihlášky posílejte prosím co nejdříve na e-mail : proste-

jov@cervenykriz.eu  nebo SMS na mobil : 723005411( uveďte 

Vaše jméno a datum narození do osvědčení ).

Více informací na 

www.cervenykrizprostejov.cz

Oblastní spolek ČČK Prostějov, 
Milíčova 3, 796 01 Prostějov

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

www.cervenykrizprostejov.cz

Dne 6.11 sobota a 8.11 pondělí od 8.30 bude na 

Oblastním spolku ČČK Prostějov odborná konference 

pro nelékařské zdravotnické pracovníky akreditovaná 

u České asociace sester dle Vyhl. 4/2010 

za 4 pasivní kredity.
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Pozvánka na basketbalPozvánka na basketbal

Znalost angličtiny je dnes už téměř sa-
mozřejmostí, proto se s  nabídkami kur-
zů angličtiny doslova roztrhl pytel. Ne 
každý kurz vás ale anglicky naučí a často 
vás stojí nejen spoustu peněz, ale i času. 
A výsledky? Mizerné! Paní Alena se pro-
to rozhodla podělit se o své zkušenosti 
s kurzy angličtiny.

„V práci mi naznačili, že by bylo dobré, kdy-
bych se začala učit anglicky,“ vysvětluje paní 
Alena (44 let), proč se začala o kurzy angličtiny 
zajímat. „Dříve bych do toho asi nešla, ale teď, 
když je bez práce tolik mladých, kteří anglicky 
umí, začala jsem se bát o místo.“ 

Nejdříve si na internetu našla nabídku kur-
zů angličtiny. Jako první vyřadila studenty, 
kteří nabízeli soukromé hodiny. „U nich člověk 
nikdy neví, jestli umí anglicky opravdu dobře 
a taky jestli mají zkušenosti a umí učit,“ zdů-
vodňuje paní Alena svůj postup. Potom vyřa-
dila individuální výuku a kurzy v  zahraničí, 
protože byly příliš drahé. Zbyly tedy nabídky 
jazykových škol. „Vybrala jsem si kurz pro 
začátečníky, na který jsem docházela dvakrát 
týdně celé jedno pololetí a stál asi 3.500 Kč,“ 
pokračuje Alena. 

Na učení se už začínala i docela těšit, jako 
se člověk vždycky těší na něco úplně nového. 
Byla rozhodnuta to vzít od začátku poctivě, a 
když už se anglicky učit musí, tak že si to ales-
poň užije. V hlavě si už představovala, jak se za 
rok na dovolené domluví s prodavači suvenýrů 
nebo s číšníky v restauraci. Veškerý elán ji ale 
opustil už na první hodině. 

Kurz pro začátečníky není vždy
 pro úplné začátečníky

„Bylo to strašné! Připadala jsem si tam hroz-
ně hloupě. Byla jsem tam jediná, kdo se ang-
licky vůbec nikdy neučil!“ popisuje svoje roz-
čarování paní Alena. Přesto, že se přihlásila do 
kurzu pro začátečníky, ostatních 11 studentů 
už základy angličtiny mělo. Byli to totiž takzva-
ní věční začátečníci. „Lektorka se samozřejmě 
přizpůsobila většině, takže už od první hodiny 
jsem nestíhala a spoustu základních věcí jsem 
se musela snažit doučit sama,“ vzpomíná na 
zoufalé chvíle Alena. Kromě učebnice, podle 
které se učili v  jazykové škole, si musela ještě 
pořídit učebnici pro samouky, kde byly po-
drobně vysvětlené základy, které už ostatní v 
kurzu znali. Navíc jí musel pomáhat i její syn, 
kterému naštěstí angličtina docela šla.

Celé pololetí do kurzu chodila poctivě, 
doma se připravovala a doháněla všechno, co 
už ostatní uměli, ale pořád si připadala jako 
neschopný propadlík na základní škole. „Byla 
jsem ze všech nejhorší a přitom jsem se nejvíc 
snažila. Kdyby mě ten kurz a učebnice se slov-
níkem nestály tolik peněz, tak jsem to asi vzda-
la hned na začátku,“ tvrdí paní Alena.

Na další kurz se v lednu už nezapsala. „Byla 
jsem z toho dost zdeptaná a nevěřila jsem, že se 
anglicky vůbec dokážu naučit. Po tom půlroce 
jsem neuměla skoro nic říct, ostatní studenti 
sice byli vždycky o krok napřed, ale výslov-
nost jsem nepochytila ani od nich, ani od čes-
ké lektorky,“ vypráví Alena. Byla rozhodnuta 
riskovat i svoji práci, protože se smířila s tím, 

že zkrátka nemá na to, aby se v tom věku ještě 
naučila anglicky.

Z jazykovky jsem měla psychický blok
A v  práci skutečně začali na její angličtinu 

dost tlačit. Dostala ultimátum: buď se od září 
začne zase učit anglicky, nebo si budou mu-
set najít náhradu a ji už nebudou potřebovat. 
„Naštěstí mi pomohl syn,“ říká vděčně Alena, 
„hledal jiné možnosti, než jazykovku, protože 
věděl, že tam mě už nikdo nedostane. Měla 
jsem z toho psychický blok.“ Nakonec jí oprav-
du našel řešení. Ukázal Aleně na internetu kurz 
angličtiny na počítači. „Byla jsem ochotná zku-
sit cokoliv, kde si nebudu připadat ponížená a 
hloupá. Tady se mi nikdo nepochechtával ani 
nezvedal oči v sloup a navíc v tom kurzu mluví 
jen rodilí mluvčí,“ vysvětluje paní Alena, proč 
se nakonec začala zase učit anglicky.

Postupně zjišťovala, že tato nová metoda, 
kterou se angličtinu učí, má pro ni řadu výhod. 
„Nejdřív jsem z toho byla trochu paf, protože 
na mě hned začali mluvit rodilí mluvčí, ale 
držela jsem se návodu, jak studovat, a šlo to. 
Nejprve jsem každou větu jen poslouchala, 
dokud jsem nerozeznala jednotlivá slova, která 
jsem zároveň viděla i s doslovným překladem 
na monitoru. Potom jsem si větu v duchu za-
čala napodobovat a až mi šlo i to, tak jsem ji 
teprve opakovala po rodilých mluvčích. Měla 
jsem strašnou radost, že mi to jde tak snadno,“ 
vypráví s úsměvem paní Alena. Konečně si za-
čala věřit a s novou metodou přišel i nový elán 
do studia.

„Taky je fajn, že nemusím nikam dojíždět a 

když si doma najdu chvilku, tak si sednu k po-
čítači a učím se. Nebo třeba při žehlení si ty 
věty jen pustím a poslouchám je. To mi taky 
docela pomáhá,“ říká své zkušenosti paní Ale-
na. Navíc už na sobě pozoruje první výsledky. 
„Nebojím se mluvit a mám pocit, že po šesti 
týdnech umím anglicky líp než po půl roce 
v jazykovce. Jsem si jistá, že příští léto se na do-
volené v zahraničí už určitě domluvím!“ tvrdí 
rozhodně paní Alena.

Úžasná angličtina
Kurz, který paní Aleně pomohl, vychází 

z  nové metody Úžasné angličtiny. Ta je zalo-
žena na poslechu a napodobování rodilých 
mluvčí. Není nutné se učit zpaměti slovíčka ani 
gramatiku, protože tato metoda funguje stejně, 
jako se děti učí svůj rodný jazyk (poslouchají 
lidi okolo a snaží se je napodobovat). Zastánci 
Úžasné angličtiny si kromě toho pochvalují i 
úsporu času (nemusí nikam dojíždět a studu-
jí, kdy se jim to nejvíce hodí) a peněz, proto-
že nemusí investovat do žádných slovníků ani 
učebnic a přístup do kurzu mají po celých 5 let. 
Tento kurz je vhodný pro všechny od úplných 
začátečníků až po pokročilé, protože učí nejen 
anglicky rozumět a mluvit, ale i myslet.

Tip pro čtenáře Radničních listů
Cena za kurz klasické angličtiny je 6.000 

Kč, s garancí dostupnosti 5 let. Pokud při své 
objednávce na www.uzasna-anglictina.cz uve-
dete do 10. 10. 2010 kód T4M2F, získáte navíc 
zdarma speciální kurz nepravidelných sloves v 
hodnotě 3.500 Kč a k tomu ještě dárek, který se 
bude hodit nejen úplným začátečníkům.

Varování před neefektivní výukou angličtiny

Chcete inzerovat v Radničních listech? 

Volejte 608 022 023!

 Vše ostatní zařídíme za Vás!



NEJLÉPE 
VLAKEM 
/ za 16 minut v cíli

Zm te taktiku. Vlakem do Olomouce.
Ve vlaku cestou do práce nebo do školy a zp t stihnete tolik v cí! Za tete se do knihy, nau íte se na zkoušku, 
p ipravíte se do práce, nasva íte se, dáte si dvacet nebo se seznámíte se spolucestujícími. A navíc odpadnou 
starosti s parkováním. Využijte sv j as na cestách efektivn  se zpáte ní jízdenkou nebo tra ovou týdenní, 
m sí ní a tvrtletní jízdenkou.

Více na www.cd.cz/olomouckykraj

Prost jov
Olomouc 

tam a zp t
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