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Nově zvolení 
zastupitelé 

se poprvé sešli
Ve čtvrtek 4. listopadu se na svém 

ustavujícím jednání sešli nově zvolení 

členové Zastupitelstva města Prostě-

jova, kteří vzešli z  nedávných komu-

nálních voleb. Pětatřicetičlenný sbor 

tvoří čtrnáct zástupců ČSSD, osm 

členů ODS, šest kandidátů TOP 09, 

pět za KSČM a dva za KDU-ČSL. Vý-

sledkem jednání zástupců stran, které 

se do prostějovského zastupitelstva 

dostaly, je pokračování koalice ČSSD 

– ODS, byť s jiným personálním obsa-

zením než dosud. 

V zastupitelských lavicích po těchto 

volbách nezasedne někdejší starosta 

města Jan Tesař, místostarostové Vlas-

timil Uchytil a Pavel Drmola (všichni 

tři z  ODS). Sociální demokracie na 

základě výsledků voleb získává post 

starosty, který obsadil Miroslav Pišťák  

a dvou  místostarostů – Alena Raško-

vá a  nový člen vedení města Zdeněk 

Fišer. 

Za ODS byli na posty místostarostů 

zvoleni Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková. 

Nové zastupitelstvo také zvolilo zbýva-

jící členy rady města, jimiž se stali Jaro-

slav Faltýnek, Alois Mačák, Pavel Sme-

tana a Milada Galářová z ČSSD, Milada 

Sokolová a Zdeněk Peichl z ODS. Na ně-

kterém z příštích jednání Zastupitelstva 

města Prostějova budou ještě zvoleni 

předsedové komisí a  výborů zastupi-

telstva. Nové 

o s a z e n s t v o 

(které mi-

m o c h o d e m 

doznalo ještě 

před vlastním 

ustavujícím 

j e d n á n í m 

změny, a  to 

po odstou-

pení Zuzany 

Ochmanové 

z TOP 09; její 

mandát zau-

jal první ná-

hradník této 

strany Aleš 

M a t y á š e k ) 

nyní čeká usi-

lovná práce na dokončení 

rozpočtu, který předpři-

pravilo již zastupitelstvo 

minulé.  -jg-
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Volba volební komise
Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo:

MUDr. Danuši Pelikánovou členkou 

volební komise, JUDr. Josefa Augusti-

na členem volební komise, Mgr. Michala 

Müllera členem volební komise, Ing. Jiřího 

Pospíšila členem volební komise, Ing. Petra 

Kousala členem volební komise.

Rozhodnutí o způsobu voleb
Zastupitelstvo města Prostějova schvá-

lilo volbu starosty města Prostějova, mís-

tostarostů a  ostatních členů Rady města 

Prostějova veřejným hlasováním prostřed-

nictvím hlasovacího zařízení.

Stanovení počtu členů rady 
města a počtu uvolněných 
členů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Prostějova stano-

vilo :

1. Rada města Prostějova bude mít 11 

členů,

2. pro výkon funkce bude uvolněno pět 

členů Zastupitelstva města Prostějova.

Určení funkcí, pro které budou 
členové zastupitelstva města 

uvolněni
Zastupitelstvo města Prostějova stanovilo 

funkce, pro které budou členové Zastupitel-

stva města Prostějova uvolněni takto:

- starosta města Prostějova

- čtyři místostarostové města Prostějova.

Volba starosty, místostarostů 
a dalších členů rady

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o  obecním zřízení Miroslava Pišťáka sta-

rostou města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o  obecním zřízení Mgr. Jiřího Pospíšila 

místostarostou města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v  souladu s  § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o obecním zřízení Mgr. Ivanu Hemerkovou 

místostarostkou města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o obecním zřízení Ing. Zdeňka Fišera mís-

tostarostou města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o obecním zřízení RNDr. Alenu Raškovou 

místostarostkou města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o obecním zřízení Mgr. Miladu Galářovou 

další členkou Rady města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o obecním zřízení Ing. Jaroslava Faltýnka 

dalším členem Rady města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova zvoli-

lo v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o obecním zřízení Mgr. Aloise Mačáka, MBA 

dalším členem Rady města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o obecním zřízení Ing. Miladu Sokolovou 

další členkou Rady města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o obecním zřízení Ing. Zdeňka Peichla dal-

ším členem Rady města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova zvolilo 

v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona 

o  obecním zřízení Pavla Smetanu dalším 

členem Rady města Prostějova

Určení místostarosty, 
který zastupuje starostu 

města Prostějova
Zastupitelstvo města Prostějova ur-

čilo, že Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta 

města, zastupuje starostu v  době jeho 

nepřítomnosti nebo v době, kdy staros-

ta nevykonává funkci, jedná a  rozho-

duje ve všech věcech, které jsou svěřeny 

starostovi.

Rozdělení pravomocí 
místostarostů v samostatné 
působnosti města Prostějova
Zastupitelstvo města Prostějova roz-

hodlo v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, svěřit místosta-

rostům zabezpečování záležitostí patřících 

do samostatné působnosti města Prostě-

jova, s  výjimkou záležitostí vyhrazených 

nebo výslovně svěřených zákonem jinému 

orgánu města Prostějova, a  rozdělit jejich 

působnost takto:

Ing. Zdeněk Fišer

1. příprava a realizace stavebních investic, 

dlouhodobý rozvoj města a dotace,

2. oblast regionálního rozvoje a jeho pod-

pora;

Mgr. Jiří Pospíšil

1. nakládání s  movitým a  nemovitým 

majetkem města, včetně výkonu vlastnic-

kých práv,

2. péče o kulturní památky ve vlastnictví 

města,

3. oblast komunálních služeb, čistota 

města; 

RNDr. Alena Rašková

1. sociální oblast, sociální péče a sociální 

služby, jejich rozvoj,

2. vytváření podmínek a  uspokojování 

potřeby bydlení,

3. ochrana a rozvoj zdraví,

4. doprava a spoje;

Mgr. Ivana Hemerková

1. oblast školství, výchovy a vzdělávání,

2. kultura a kulturní rozvoj, sport,

3. ochrana a tvorba zdravého životního 

prostředí, jeho jednotlivých složek.

Odměny neuvolněným 
členům Zastupitelstva 

města Prostějova
Zastupitelstvo města Prostějova schvá-

lilo výši odměn za výkon funkce neuvol-

něným členům Zastupitelstva města Pros-

tějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům za-

stupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, 

v maximální výši, tedy:

- člen rady  Kč 2.550,-

- předseda výboru zastupitelstva 

nebo komise rady Kč 2.350,-

- člen výboru, komise rady nebo zvlášt-

ního orgánu                         Kč 2.010,-

- člen zastupitelstva Kč 870,-.

Měsíční odměna ve výši podle tohoto 

rozhodnutí se členům zastupitelstva města 

poskytuje od 1. listopadu 2010 

v  souhrnu odměn za jednotlivé funkce 

vykonávané členem zastupitelstva města.

Pověření členů 
Zastupitelstva města 

Prostějova podle zákona 
o rodině

Zastupitelstvo města Prostějova pověřilo 

v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona 

č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů, přijímat prohlášení snoubenců 

o uzavření manželství tyto členy Zastupitel-

stva města Prostějova:

JUDr. Josefa Augustina

Ing. Jaroslava Čížka

PhDr. Václava Koláře

Mgr. Aloise Mačáka, MBA

Boženu Sekaninovou

Ing. Miladu Sokolovou

PaedDr. Jaroslava Šlambora.

Výpis z usnesení z 1. – ustavujícího - zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 4. 11. 2010

(občanský průkaz, pas + potvrzení o občanském průkazu)
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Po dvanácti letech ve funkci mís-

tostarosty byl Miroslav Pišťák ve čtvrtek 

4. listopadu 2010 zvolen novým starostou 

Prostějova. Jaké budou jeho nadcházející 

úkoly? A má to jako nový starosta s tak bo-

hatými zkušenostmi jednodušší?

Práce starosty je pochopitelně trošku 

jiná, než práce místostarosty, ale svých 

dosavadních zkušeností chci využít. Na-

vrhnul jsem proto zastupitelům, a ti můj 

návrh schválili, abych jako nový starosta 

města Prostějova řídil nejen kancelář sta-

rosty, interního auditora a městskou poli-

cii, ale nadále budu zodpovídat i za městské 

fi nance, přípravu rozpočtu a hospodaření 

města. Chci a budu dělat všechno pro to, 

aby město nadále pokračovalo v  dobrém 

a rozumném hospodaření. Nebráním se 

možným změnám, nikoli ale změnám 

za každou cenu. Změny, které povedou 

k tomu, abychom dosáhli lepších výsledků, 

budou samozřejmě společnou ambicí nás 

všech. Jsem levicově orientovaný politik, 

ale říkám, že jako ekonom a ekonomicky 

uvažující člověk jsem dost konzervativní, 

což se nevylučuje. Konzervativnost v  ur-

čitém slova smyslu znamená především 

odpovědný přístup k  řešení 

problémů, zejména pokud se 

týká třeba utrácení veřejných 

prostředků. 

Hovoříme-li o hospoda-

ření města, jistě už řešíte 

rozpočet na příští rok. V jaké 

je fázi?

Byl bych špatným eko-

nomem, kdybych už neměl 

na stole jeho první návrh. 

Pochopitelně první návrh 

je pracovní materiál, kolem 

kterého bude ještě spousta 

diskusí. Několikrát se nám stalo, že jsme se 

dokonce dopracovali k třetímu nebo čtvr-

tému návrhu, protože musíme neustále re-

agovat na potřeby a zejména možnosti, kte-

ré nám dává rozpočet po příjmové stránce. 

Od toho se pak samozřejmě odvíjí, co 

můžeme utratit. Predikce příjmů, zejména 

těch z takzvaných sdílených daní, je trochu 

sázka do loterie. 

Co se týče obrysů rozpočtu, mohu říct, 

že zejména u neinvestičních výdajů, čili 

výdajů především na provoz, jsme řadu 

let měli koefi cient 0,9. V rozpočtu na rok 

2010 byla na neinvestiční výdaje schválena 

daná částka. Skutečnost k  polovině roku 

byla pak výchozím bodem pro posuzová-

ní rozpočtu roku příštího. Tedy koefi cient 

1,0. My ale znovu stanovíme koefi cient 0,9, 

což znamená opět tyto výdaje ponížit o 

deset procent. Pochopitelně to nelze dělat 

automaticky, protože případ od případu je 

to jiné. Může se stát, že kdybychom ušetřili 

silou mocí těchto deset procent, tak třeba 

podvážeme činnost některého odboru, 

nebo rozpočtové kapitoly. Každý správce 

rozpočtové kapitoly má právo, a dokonce 

bych řekl i povinnost, v případě, 

že koefi cient 0,9 podle jeho kva-

lifi kovaného přesvědčení nepo-

kryje všechny potřebné náklady, 

obrátit se na radu města a násled-

ně na zastupitelstvo s požadav-

kem nad koefi cient 0,9. V tomto 

okamžiku je takových požadavků 

do 20 milionů korun. 

Co můžete vzkázat jako sta-

rosta občanům města?

Jsem připraven slyšet každý 

rozumný hlas, každý rozumný 

návrh, nejenom od členů zastupitelstva, 

třeba z řad opozice, ale od všech prostě-

jovských občanů, protože člověk nemá 

nabýt přesvědčení, že jedině on má prav-

du. Těch názorů, byť třeba kritických, by 

si měl každý vážit, protože když je slyší a 

dokáže na ně v dobrém slova smyslu re-

agovat, tak je to pojistka proti tomu, aby 

nevyváděl příliš velké skopičiny a rozho-

doval, pokud možno, nechci říci moud-

ře, to je příliš silné slovo, ale rozumně a 

prospěšně. 

-Jana Gáborová, Monika Petrlová-

Mgr. Jiří Pospíšil:
Vzhledem k  tomu, že do mé kompe-

tence spadá správa městského majetku a 

komunální služby, chci se zaměřit na udr-

žování a obnovu stávajícího majetku měs-

ta, historicky cenných městských budov 

a v  oblasti komunálních služeb zejména 

opravám chodníků a městských komu-

nikací. Oprava chodníků je na řadě míst 

nezbytná a dle mého mínění by měla být 

přednostně prováděna již v  následujícím 

roce. V  tuto chvíli nás však všechny čeká 

příprava a schvalování rozpočtu na příš-

tí rok, což je stěžejní dokument pro chod 

města i úřadu, a z něhož mimo jiné vyplyne 

i objem fi nancí určený na rozvoj a údržbu 

města. V neposlední řadě je třeba v tomto 

volebním období dokončit privatizaci by-

tového fondu.

RNDr. Alena Rašková:
Věnovat se budu stejným oblastem jako 

doposud, tedy sociálním záležitostem a do-

pravě. V dopravě jde ve spolupráci s Olo-

mouckým krajem, konkrétně o dořešení 

obchvatu města.  Poctivé je přiznat, že tato 

investice dosáhne několika stovek milionů 

korun, a tedy že rychlost její realizace bude 

záležet právě na fi nancích. Co se týče soci-

ální oblasti, rýsuje se tu jeden projekt, který 

mne velmi zaujal, a s nímž mají už některá 

města pozitivní zkušenosti. Jde o zřízení 

jakési SOS telefonní linky s 24 hodinovou 

obsluhou. Na ni by mohl volat ten, kdo 

by se cítil jakkoli ohrožen, či v nebezpečí. 

Příslušný dispečer by situaci vyhodnotil a 

kontaktoval například policii, záchrannou 

službu, hasiče nebo jinou pomoc. Další 

věcí, kterou bych chtěla řešit, a která občany 

tíží, jsou nepřizpůsobivé skupiny obyvatel. 

Nejde jen o zneužívání sociálních dávek, 

ale třeba i o obtěžování okolí těmito oby-

vateli. Bude to úkol náročný, ale nezbytný.

 (Dokončení na str. 6)

S čím přicházejí do funkcí nově zvolení místostarostové?
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S čím přicházejí do funkcí nově zvolení místostarostové?
Mgr. Ivana Hemerková:

Ve své kompetenci mám oblast školství a 

kultury a dále životního prostředí. Dá se říct, 

že jsem skočila do problematiky rovnýma 

nohama, protože takřka současně s  mým 

zvolením do funkce místostarostky odpo-

vědné za školství, jsme začali řešit přesun 

prostějovské Městské knihovny na Skálově 

náměstí do náhradních prostor. Po dobu šesti 

měsíců zde totiž bude probíhat rekonstruk-

ce, aby zařízení lépe odpovídalo potřebám 

jak občanů Prostějova, tak i čtenářům z re-

gionu…. Z  dlouhodobějšího hlediska bych 

v  nadcházejícím volebním období chtěla 

v  oblasti kultury zachovat ty úspěšné akce, 

k  nimž si obyvatelé města našli svou cestu, 

a které si získaly oblibu. Zároveň nevylučuji, 

že vzniknou i akce nové či návazné. V oblasti 

životního prostředí se soustředím na co nej-

vyšší využití dotací z Evropské unie a tímto 

směrem se budou ubírat i mé první kroky. Co 

se školství týče, není dle mého názoru v tuto 

chvíli aktuální žádná další optimalizace škol, 

úsilí však budeme muset věnovat neustálému 

vytváření takových podmínek pro školy, aby 

mohly rozvíjet svou činnost, a nabídnou žá-

kům co nejkvalitnější vzdělání. 

Ing. Zdeněk Fišer:
Zastupitelstvem města Prostějova mi byla 

svěřena oblast rozvoje a investic. Protože 

tento významný obor přebírám po bývalém 

místostarostovi a současném starostovi města 

Miroslavu Pišťákovi, chci s  ním některé dů-

ležité záležitosti konzultovat. Chtěli bychom 

například více zviditelnit stavební investice ve 

smyslu zlepšit informovanost občanů o nich. 

Nejprve o samotném záměru realizovat novou 

investici, poté o jejím průběhu a dokončení. 

S tím do určité míry souvisí také má snaha o 

zveřejňování všech výběrových řízeních na 

stavební zakázky tak, aby jejich zadávání bylo 

co nejprůhlednější a my se tím vyhnuli vzniku 

zbytečných fám. Vzhledem k tomu, že stava-

řina je mou profesí, věřím, že mohu přinést 

mnoho zajímavých a nových pohledů. -jg-

Po třech volebních ob-

dobích ukončil letos po 

komunálních volbách 

svou činnost na radnici 

Jan Tesař. Jakých bylo 

uplynulých dvanáct let na postu starosty? 

„Po volbách v  roce 1998 jsem přišel 

s  předsevzetím stabilizovat situaci v  komu-

nální sféře a také stabilizovat úřad. Z tohoto 

hlediska se vytvoření koalice ODS a ČSSD 

jevilo jako rozhodující. Jsem přesvědčen, že 

životaschopnost, práci a stabilitu této koalice 

potvrdili lidé i v letošních volbách Za dobu 

její existence se totiž podařila vyřešit spousta 

problémů, i když celá řada jich ještě zůstává,“ 

říká Jan Tesař.

Jako kritickou vidí někdejší starosta 

oblast dopravy a nedostatek parkovacích 

míst. „Tento problém by mohla vyřešit 

výstavba parkovacích domů. Jde však o 

to, že lidé na jednu stranu takový záměr 

obecně podporují, ale pouze do okamžiku, 

než zjistí, že by taková stavba měla vyrůst 

před jejich panelákem… A pak je tu otázka 

vnějších okruhů. Především toho severozá-

padního. Ve spolupráci s krajem by se mělo 

dosáhnout toho, že přes centrum města ne-

bude jezdit tolik aut a zejména náklaďáků. 

S podobnými záležitostmi se ale potýkají 

všechna města,“ dodává.

A na co může být bývalý starosta naopak 

pyšný?

„Myslím, ale to by měli spíše zhodnotit 

samotní občané, že se nám podařilo obsa-

dit průmyslovou zónu, díky čemuž máme 

v Prostějově stále nejnižší nezaměstnanost v 

Olomouckém kraji, a to i navzdory opako-

vanému propouštění v Oděvním podniku. 

Kvalitní práce v této oblasti byla již několikrát 

oceněna i různých celostátních výzkumech, 

jako například Město pro byznys, kde jsme 

se opakovaně umístili na předních příčkách. 

Za úspěch považuji také vybudování fotbalo-

vého areálu na sídlišti E. Beneše. Zmínil bych 

ještě stavbu severní obslužné a také aktuální 

propojení Kralické a Určické ulice. K plynu-

lejší dopravě v Prostějově rozhodně přispělo 

i vybudování několika rondelů, mimo jiné 

na Petrském náměstí. Zbývá ještě udělat 

kruhové křižovatky na konci Plumlovské, na 

Jiráskově náměstí a na Přikrylově náměstí u 

knihovny,“ uzavřel Tesař.

Mimo běžných provozních 

záležitostí si vytknul v uplynu-

lých dvou volebních obdobích 

dnes už bývalý místostarosta 

Vlastimil Uchytil za svůj cíl ze-

jména řešení projektu průmy-

slové zóny, přípravu pozemků 

pro výstavbu rodinných domů u nové ne-

mocnice, Zdravé město Prostějov, prodej 

městských bytů, revitalizaci Kolářových 

sadů či zahájení revitalizace drozdovic-

kého rybníka.

„Průmyslovou zónou jsem se začal za-

bývat hned po svém nástupu do funkce 

v roce 2002, a to v souvislosti s I. změnou 

územního plánu. Myslím, že toto byl a 

vlastně je projekt velmi úspěšný – dosud se 

nám podařilo do zóny přilákat třináct no-

vých fi rem, z nichž osm už funguje a dává 

práci stovkám lidí. Dalších pět fi rem zde 

v současné době vzniká. I díky tomu jsme 

se mohli dlouhá léta pyšnit jednou z nej-

nižších nezaměstnaností v republice,“ říká 

Vlastimil Uchytil, k jehož dalším význam-

ným aktivitám patřila příprava pozemků 

pro individuální rodinnou výstavbu. „Šlo 

celkem o 49 parcel u nové nemocnice, 

z  nichž 42 je v  současné době 

již prodaných v aukci. A to se dá 

z hlediska dnešní ekonomické situ-

ace označit za vynikající výsledek,“ 

dodává.

Naproti tomu revitalizace Ko-

lářových sadů se ve svém počátku 

setkala s řadou negativních reakcí 

ze strany občanů. „Někdy je pros-

tě nutné přistoupit k nepopulárním kro-

kům, k nimž zcela jistě kácení vzrostlých 

stromů v parcích patří. Věřím ale tomu, že 

většina občanů nakonec revitalizaci přija-

la a pochopila, že už bylo načase náš, tu-

ším, nejstarší park omladit. Toto téma se 

svým způsobem řešilo i v rámci Zdravého 

města Prostějov, kterému jsem se také vě-

noval. Pořádali jsme v loňském roce pro-

cházku revitalizovanými Kolářovými sady 

a většina přítomných tehdy akceptovala 

provedené úpravy. Jinak, když už jsem se 

dostal ke Zdravému městu, toto je kom-

plexní projekt řešící všechny stránky ži-

vota ve městě. Neopomenu připomenout, 

že právě za práci v Národní síti Zdravých 

měst jsme jako město Prostějov získali ce-

lou řadu ocenění a podařilo se nám také 

navázat kontakty s  mnoha neziskovými 

organizacemi a prohloubit spolupráci 

s našimi školami a dalšími subjekty,“ uza-

vřel Uchytil. 

Zahájení rekonstruk-

ce zámku na Pernštýn-

ském náměstí, Prostě-

jovské léto, Prostějovská 

zima, modernizace kina 

METRO 70, navázání nových partnerských 

kontaktů se zahraničím. Nejen tomu se 

v uplynulém volebním období věnoval bý-

valý místostarosta Pavel Drmola.

„O potřebě rekonstruovat a smysluplně 

využít zámek na Pernštýnském náměstí se 

mluvilo poměrně dlouho. Samotných občanů 

jsme se v tematickém průzkumu ptali, čím by 

dle jejich názoru měl zámek ožít. Bohužel ne 

všechny náměty bylo možno z nejrůznějších 

důvodů zatím realizovat. V každém případě, 

první krok jsme udělali, získali jsme fi nance 

z evropských fondů, zrekonstruovali východní 

křídlo zámku a vybudovali zde Regionální 

informační centrum s  výstavními prosto-

rami. Úspěšní jsme byli i při získání dalších 

evropských prostředků na úpravy západ-

ního křídla zámku pro potřeby tanečního a 

literárně-dramatického oboru ZUŠ. Kromě 

toho jsme příležitostně otevřeli nádvoří 

zámku, které se stalo dějištěm studentského 

Majálesu, divadelních přehlídek Zámek 

POINTU, přehlídek Medard nebo některých 

doprovodných akcí Wolkrova Prostějova. Řekl 

bych, že právě zpřístupnění zámku je jednou 

z  nejúspěšnějších akcí uplynulého volebního 

období,“ popisuje Pavel Drmola.

Novinkou prostějovského kulturního 

života se staly projekty Prostějovského léta a 

Prostějovské zimy. „Prostějovské léto má za se-

bou už dva úspěšné ročníky, které jednoznačně 

ukázaly, že lidé v našem městě mají i v období 

letních prázdnin o kulturní dění zájem a že se 

rádi přijdou společně pobavit. Prostějovskou 

zimu čeká za pár dnů druhý ročník, a stejně 

jako loni bude znamenat pestré oživení ad-

ventního období. A když už se zmiňuji o 

Vánocích, věřím, že návštěvníky našeho kina 

METRO 70 potěší, že právě v  době těchto 

svátků bude již kino vybaveno digitálním 

promítacím zařízením, které umožní nejen 

sledovat takzvané 3D projekce, ale současně 

zpřístupní i premiéry nových fi lmů,“ dodává.

Co se partnerské spolupráce týče, úspěšným 

završením byly letošní Mezinárodní sportovní 

hry mládeže, jichž se zúčastnilo přes pět stovek 

studentů. „Věřím, že všechny nastartované 

projekty poběží i v  dalších letech,“ uzavírá 

Pavel Drmola.

Pavel Drmola: Jsem rád, že se podařil 
rozjet projekt rekonstrukce zámku

Jan Tesař – dvanáct let ve funkci starosty města

Vlastimil Uchytil: dvě volební období mne velmi obohatila
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Bezplatná právní poradna
Lidická ulice č. 35. Předem je nutno se objednat na telefonu: 

582 345 812, 725 546 460 80

Prosinec:  15. 12. 2010            od: 14.00 hod:
Leden:   12. 1.  2011             od: 14.00 hod:

Procesní  řízení na Městském 
úřadě Prostějov 

Městský úřad Prostějov se zabývá kva-

litou a efektivnosti činnosti a služeb již 

od roku 2004. Úspěšně využívá metodu 

sebehodnocení předpokladů a výsledků 

pro výkon činností (dle modelu CAF), 

aplikuje Místní agendu 21 a je zapojen do 

Benchmarkingové iniciativy 2005. 

Dosud však úřadu chybí ucelené, de-

tailní a jednotné zmapování činností a 

služeb, které vykonává a poskytuje v rám-

ci výkonu samosprávy a přeneseného vý-

konu státní správy. Navíc se fungování 

úřadu musí přizpůsobovat legislativním 

a dalším vnějším vlivům, požadavkům a 

potřebám občanů a dalších klientů. V ne-

poslední 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 so-

ciálního fondu (ESF). Výsledkem je, že 

na projekt “Zvýšení 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 efektivnost vý-

konu územní veřejné správy Městského 

úřadu Prostějov prostřednictvím vytvo-

ření systému procesního řízení a auto-

matizací vybraných procesů.

K naplnění tohoto cíle budou sloužit 

2 hlavní aktivity:

1) vytvoření systému procesního říze-

ní

2) automatizace vybraných procesů 

úřadu.

Výstupem z  těchto výše zmíněných 

aktivit bude zpracování procesních map 

většiny vnitřních procesů úřadu, analý-

za klíčových a problematických procesů 

včetně implementace soft warového řeše-

ní a návrh opatření na optimalizaci, která 

budou po schválení orgány města zave-

dena do praxe

Projekt využije výsledky a výstupy ná-

strojů kvality, které již na úřadě fungují. 

Celý proces bude podpořen vzdělávacími 

aktivitami v oblasti zaměření projektu. 

Kromě dodavatelů budou do projektu 

zapojeni zaměstnanci města, kteří zajistí 

udržitelnost projektu. -or-

  

                    ZM NA TERMÍNU           
 
 

Zdravého m sto Prost jov p esouvá    
ve ejnou diskusi k „Plánu zdraví a kvality života“, 

tzv. Fórum Zdravého m sta Prost jova 
z provozních d vod  na první polovinu roku 2011. 

P esný termín setkání bude všem zájemc m v as sd len. 
 

Zm na termínu Fóra Zdravého m sta. 
První polovina roku 2011. 

P esný termín bude v as sd len všem zájemc m. 
 
 
Projednání bude probíhat formou kulatých stol  ve skupinách, podle jednotlivých 
oblastí.  
Ve ejná správa, rozvoj m sta / Informace, komunikace 
 

A. Životní prost edí 
B. Sociální oblast / Sociáln  – patologické jevy, komunitní plánování soc.služeb 
C. Zdravý životní styl / Zdravotní oblast 
D. Volný as / Sport / Kultura 
E. Vzd lávání, výchova 
F. Doprava 
G. Podnikání, výroba, služeb 

 
 

D kujeme všem spoluob an m za pochopení. 
 
 

Tento projekt je spolufi nancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Prostějova

PODÁVEJTE ŽÁDOSTI 
O VEŘEJNOU FINANČNÍ PODPORU

Vyzýváme všechny subjekty, aby žádosti o veřejné fi nanční podpory pro rok 2011 po-

dávaly na podatelně Městského úřadu Prostějov nejpozději do 31. 12. 2010. Příslušné 

formuláře naleznete na www.prostejov.eu nebo získáte na odborech městského úřadu a 

na Informační službě Městského úřadu Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14.

 
NOVÝ DOMOV PRO SENIORY 

„DOMOV U ZÁMKU“ 
Chvalkovice na Hané 

okres Vyškov 
p ijímá žádosti o umíst ní v tomto 

domov  
Nabízíme: 

bydlení v nových bytových jednotkách 
krásné prost edí zámecké zahrady 
celodenní stravu 
pe ovatelskou službu 
odborný zdravotnický personál 
fakultativní služby 

Kde nás najdete? 
obec Chvalkovice na Hané .p. 1, okres Vyškov 
nov  zrekonstruovaná budova s 21 bytovými jednotkami s 
kapacitou 50 klient , v blízkosti zámku s kaplí. 

 
Kontakty: 

Bc. Anna Macková, editelka                             
tel. 517332122,545218471 
mob. 775421055,777640547 
E-mail: domov@chvalkovicezamek.cz  ,mackovah@gmail.com   

žádosti o umíst ní do Domova najdete na webových 
stránkách 

www.chvalkovicezamek.cz 
 

P ije te se podívat, t šíme se na vás! 

Nově zvolená zastupitelka Zuzana 

Ochmanová (TOP 09) rezignovala dne 

27/10/2010 na svůj zastupitelský man-

dát. „Mandát získaný v  komunálních 

volbách je neslučitelný s  mojí pozicí 

vedoucího pracovníka na Krajském 

úřadu Olomouckého kraje dle Zákona 

491/2001 Sb. 

§ 5, odst. 2,“ 

uvedla Ochma-

nová. Její man-

dát tak získal 

první náhradník TOP 09 Ing. Aleš 

Matyášek.

První změna ve složení 
zastupitelstva

24. listopadu 201024. listopadu 201088



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálněAAkkkttuáálllněěAktuálně Informace

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

Blok 1 výsledky
Zákonodárnou iniciativu 

má v ČR 
Ministerstvo vnitra ČR 
Občané ČR 
 Parlament ČR 
 Vláda, poslanec nebo skupina po-

slanců, Senát jako celek a zastupitel-
stvo VÚSC 

Název písemnosti, v níž jsou v ČR pu-

blikovány nově vydané zákony, je 

 Sbírka předpisů 
 Sbírka zákonů 
Kniha zákonů 
Kniha právních předpisů 

Míra nezaměstnanosti je 
 Orientační posouzení velikosti 

nezaměstnanosti 
 Řada údajů popisující vývoj ne-

zaměstnanosti 
 Podíl nezaměstnaných na eko-

nomicky aktivním obyvatelstvu (%) 
Odhad výše nezaměstnanosti 

Ve vesničkách 
SOS se zajišťuje 

 Péče o osvojené děti 
 Péče o problémové děti 
Pěstounská péče
 Péče o osiřelé děti. 

Institucí, která řeší 
problematiku diskriminace 
v oblasti zaměstnávání je 
 Policie ČR 
Úřad práce 
Městská policie 
Krajský úřad 

Dům s pečovatelskou 
službou je 

 Bytový dům, patřící organizaci, 
zajišťující pečovatelskou službu 
 Ústav, v němž se pečuje o starší 

osoby 
Nový název pro domov důchodců 
 Bytový dům, v němž je mož-

nost poskytování pečovatelské 
služby 

Jak jsme Vás již informovali, uspě-

lo město Prostějov ve výzvě č. 45 z 

Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost s projektem “Rozvoj 

profesních schopností sociálních pra-

covníků měst Střední Moravy”.   Cílem 

tohoto projektu je  růst kvality  služeb 

při poskytování příspěvků na péči, pro-

to je projekt zaměřen právě na zaměst-

nance vykonávající místní šetření v 

rámci těchto příspěvků. Město Prostě-

jov při realizaci projektu spolupracuje 

s partnerskými městy v rámci regionu 

Střední Morava - s Olomoucí, Přero-

vem a Konicí. Zaměstnanci měst pro-

jdou během následujících 14 měsíců 

školeními zaměřenými na legislativu a 

na oblast sociální. 

Přinášíme Vám další blok testů 

souvisejících přímo s  výše popsaným 

projektem. Do testů se můžete zapojit 

i Vy a v  závěru se zúčastnit slosování 

o věcné ceny. Vyhodnocení proběhne 

v měsíci červenci 2011. Správné odpo-

vědi na druhý blok otázek odevzdá-

vejte společně s kontaktem na sebe na 

Informační službě Městského úřadu 

Prostějov, nám. T.G.Masaryka nebo 

na nově otevřeném Regionálním in-

formačním centru v  zámku na Pern-

štýnském náměstí  do 20. 12. 2010.

Blok  2

1. Nárok na výplatu sociální dávky 

vzniká jednotlivci na základě určité 

životní či sociální situace

a) přímo ze zákona

b) uplatněním žádosti

c) volnou správní úvahou úředníka

2. Mezi sociální události nepatří

a) narození

b) smrt

c) zletilost

3. Žadatel o dávku sociální péče 

(pro handicapované osoby) může sám 

požádat

a) nejdříve dovršením 16. roku věku

b) nejdříve dovršením 18. roku věku

c) nejdříve po skončení povinné 

školní docházky

4. V řízení o dávce pomoci v hmot-

né nouzi jsou účastníky

a) jen žadatel; společně posuzované 

osoby jen v řízení o přeplatku dávky

b) žadatel a s ním společně posuzo-

vané osoby

c) žadatel a osoby žijící s ním v bytě

5. Pokud si jednotlivec nevyzved-

ne úřední zásilku do vlastních rukou 

uloženou na poště,

a) má se za to, že mu byla doručena 

15. dnem po uložení

b) má se za to, že mu byla doručena 

10. dnem po uložení

c) musí ji správní úřad doručit jed-

notlivci ještě jednou.

Kontaktní údaje na respondenta 
………………………………..

Zákaznické centrum bude Zákaznické centrum bude 
přes přes svátky uzavřeno, svátky uzavřeno, 

ale provozy drží pohotovostale provozy drží pohotovost
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. si dovoluje oznámit svým zá-

kazníkům, že ve dnech od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010 včetně, budou uzavřena 

Zákaznická centra společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v  Olomouci, 

Prostějově i Uničově.  Výjimku tvoří středa 29. prosince 2010, kdy budou všechna 

centra pro zákazníky otevřena od 8 do 17 hodin.

Přes svátky bude i nadále k dispozici bezplatná linka 800 100 063, kde mohou 

zákazníci hlásit případné poruchy a havárie 24 hodin denně. Provozy jako jsou 

úpravny vody a čistírny odpadních vod fungují v třísměnném provozu po celý rok. 

Pracovníci z rozvodu vody i kanalizací drží celé svátky pohotovost, a tak se občané 

nemusejí bát, že by v případě havárie zůstali bez pomoci. V pohotovosti budou lidé, 

vozidla i těžká technika.

„Vodohospodáři drží pohotovost celé svátky, v případě poruchy, naši pracovníci 

zastaví unikající vodu i během svátků v průměru do jedné hodiny po nahlášení ha-

várie. Ve většině případů pak poruchu odstraním ještě téhož dne,“ potvrdila tisková 

mluvčí s tím, že pokud přerušení dodávky vody potrvá déle, budou cisterny s pitnou 

vodou i během svátků samozřejmostí.

Společnost 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

přeje všem svým odběratelům 

klidné svátky a šťastný nový rok. 
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Dne 1. ledna 2011 nabude účinnosti 

zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitel-

ském úvěru a o změně některých zá-

konů. Hlavním cílem tohoto zákona 

je sjednotit trh poskytování spotřebi-

telských úvěrů a zároveň pak i posílit a 

zajistit ochranu spotřebitele, jako stra-

ny slabší v těchto smluvních vztazích. 

Nová práva spotřebitelů a povinnosti 

poskytovatelů úvěru by měly zamezit 

uzavírání rizikových úvěrů a dalšímu 

zadlužování klientů, u kterých je prav-

děpodobné, že nebudou moci   dostát 

svým závazkům.

Zákon přináší spotřebitelům význam-

ná oprávnění, která dosud v právních 

předpisech chyběla. Jedná o celou škálu 

práv na informace, ať již v předsmluvní 

fázi, po dobu trvání samotné smlouvy 

nebo informace v rámci propagace slu-

žeb reklamou. Nově je spotřebiteli dána 

možnost od smlouvy, bez jakýchkoli 

sankcí, odstoupit do 14 kalendářních 

dnů od jejího uzavření, dále jsou v záko-

ně specifi cky upraveny podmínky před-

časného splacení úvěru.

Z pohledu samotných poskytovatelů 

úvěrů (v terminologii zákona „věřite-

lům“) je zcela nově zakotvena povinnost 

posoudit úvěruschopnost žadatele o 

úvěr. V reálu se nejedná o novou povin-

nost například pro banky, které již nyní 

na základě odlišných právních předpisů 

musí dodržovat obezřetnost a řídit pří-

slušná rizika v rámci poskytování svých 

služeb. Povinnost v novém zákoně je cíle-

na zejména na nebankovní poskytovatele 

spotřebitelských úvěrů, neboť 

právě v minulosti vznikala za působnosti 

nebankovních poskytovatelů řada smluv, 

které u bank byly vyhodnoceny jako ri-

zikové a poskytnutí úvěru bylo bankami 

odmítnuto.  

S posuzováním úvěruschopnosti spo-

třebitelů souvisí i přístup k různým da-

tabázím, které jsou zřizovány za účelem 

sdílení informací o poskytnutých úvě-

rech a platební morálce.

Nově je vymezena i působnost k vý-

konu dozoru nad dodržováním povin-

ností u věřitelů. Česká národní banka 

bude nyní vykonávat tento dozor u sub-

jektů, u nichž dohled vykonává již na 

základě jiných právních předpisů (banky, 

úvěrní družstva), ostatní věřitelé působí-

cí v rámci živnostenského zákona, včetně 

zprostředkovatelů, budou dozorováni 

Českou obchodní inspekcí. 

Součástí zákona o spotřebitelském 

úvěru je mj. i novela živnostenského 

zákona, která zásadním způsobem 

změní podmínky pro provozování 

živnosti nebankovních věřitelů a zpro-

středkovatelů. Tuto činnost, vykonáva-

nou dosud jako živnost volnou (kon-

krétně v  oboru 70 – služby v  oblasti 

administrativní správy a služby organi-

začně hospodářské povahy, resp. oboru 

47 – zprostředkování obchodu a  slu-

žeb), budou moci podnikatelé nadále 

provozovat pouze na základě opráv-

nění k provozování živnosti vázané s 

předmětem podnikání „Poskytování 

nebo zprostředkování spotřebitelské-

ho úvěru“. Jednoleté přechodné obdo-

bí má věřitelům i zprostředkovatelům 

působícím doposud v  režimu živnosti 

volné poskytnout dostatečný časový 

prostor na to, aby splnili podmínky, 

které jsou spojené s provozováním této 

nové vázané živnosti.

Obsahová náplň nové živnosti váza-

né: Poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru – viz. Nařízení 

vlády č. 288/2010 Sb:

“Činnosti spojené s poskytováním 

nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, 

jímž se rozumí odložené platby, půjčky, 

úvěry nebo jiné obdobné fi nanční služby 

spotřebiteli věřitelem nebo zprostředko-

vatelem podle zákona o spotřebitelském 

úvěru.”

Změna živnostenského 
zákona – prokázání odborné 

způsobilosti
V  příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ 

k  zákonu č. 455/1991 Sb., o živnosten-

ském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona 

č. 189/2008 Sb., se za předmět podnikání 

“Činnost účetních poradců, vedení účet-

nictví, vedení daňové evidence” vkládá 

nový předmět podnikání “Poskytování 

nebo zprostředkování spotřebitelské-

ho úvěru”, text ve sloupci 2 Požadova-

ná odborná způsobilost zní: “a) střední 

vzdělání s  maturitní zkouškou, nebo b) 

osvědčení o rekvalifi kaci nebo jiný do-

klad o odborné kvalifi kaci pro přísluš-

nou pracovní činnost vydaný zařízením 

akreditovaným Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, nebo minister-

stvem, do jehož působnosti patří odvětví, 

v němž je živnost provozována, nebo c) 3 

roky praxe v oboru”.

Přechodná ustanovení
Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona poskytoval nebo zprostřed-

kovával spotřebitelský úvěr v  rámci živ-

nosti ohlašovací volné “Výroba, obchod a 

služby neuvedené v  přílohách 1 až 3 živ-

nostenského zákona”, může v této činnosti 

pokračovat po dobu 1 roku ode dne naby-

tí účinnosti tohoto zákona. Pokud před 

uplynutím této doby podnikatel oznámí, 

že hodlá v provozování této činnosti po-

kračovat, a doloží živnostenskému úřadu 

doklady prokazující splnění odborné 

způsobilosti pro živnost vázanou “Posky-

tování nebo zprostředkování spotřebitel-

ského úvěru”, živnostenský úřad provede 

zápis do živnostenského rejstříku a vydá 

podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá 

správnímu poplatku. Marným uplynu-

tím této doby oprávnění k  poskytování 

anebo zprostředkování spotřebitelského 

úvěru zaniká.

K  tomu OŽÚ upozorňuje, že vzhle-

dem k  informačnímu systému registru 

živnostenského podnikání není v  tech-

nických možnostech úřadu obeslat jed-

notlivé příslušné poskytovatele spotřebi-

telských úvěrů s  upozorněním, takže je 

povinností každého podnikatele, který 

poskytuje nebo zprostředkovává spo-

třebitelské úvěry, aby na živnostenském 

úřadě do 31.12.2011 splnil svou oznamo-

vací povinnost a doložil na shora uvede-

né doklady prokazující odbornou způso-

bilost. Bc. Jiří Kratochvíl

 vedoucí oddělení registrace

 odbor Obecní živnostenský úřad

 Městský úřad Prostějov

V závěru měsíce října, v rámci Mezi-

národního veletrhu zdravotnické techni-

ky, rehabilitace a zdraví MEDICAL FAIR 

/ REHAPROTEX Brno Central Euro-

pe, se v  areálu brněnského Výstaviště 

v  Pisárkách v  Press Centru pavilonu 

E uskutečnila jednodenní konference 

s  názvem „Město bez bariér“, jejímž 

pořadatelem byla Národní rada osob 

se zdravotním postižením České re-

publiky (NRZP). Konference se konala 

pod záštitou ministra pro místní rozvoj 

České republiky Kamila Jankovského a 

za fi nanční podpory Úřadu vlády ČR, 

partnery konference byly Státní fond 

dopravní infrastruktury (SFDI), nakla-

datelství UMÚN, společnosti Apex on-

-line, Endl+K, a.s. a Veletrhy Brno, a.s.

Cílem konference bylo seznámit od-

bornou veřejnost a osoby se zdravotním 

postižením s  novými trendy v  oblasti 

zpřístupňování prostředí ve městech 

a obcích v  České republice. Účastníci 

konference zde získali informace o pro-

gramech, které umožňují fi nancovat od-

straňování bariér ve městech a obcích, 

o nové bezbariérové legislativě z  oblasti 

stavebního řádu a o dostupnosti veřej-

ných staveb a služeb. Na programu kon-

ference byly mj. příspěvky o zásadách a 

programech pro odstraňování bariér 

(zejména o možnostech využití Národ-

ního rozvojového programu mobility pro 

všechny a získání příspěvků na zvyšová-

ní bezpečnosti dopravy, poskytovaných 

prostřednictvím SFDI), o konkrétních 

zkušenostech s  bezbariérovými opatření-

mi ve veřejné dopravě v Brně a Olomouci 

(úpravy nástupních ostrůvků, elektronic-

ká informační zařízení a tzv. inteligentní 

zastávky) a na veřejných prostranstvích 

ve městech, včetně zkušeností s pěšími zó-

nami a cyklistickými stezkami (zejména 

v  Olomouci, Brně a Milevsku). Součástí 

programu byly také příspěvky a diskuse 

o možnostech bezbariérových úprav pa-

mátkově chráněných objektů, využíva-

ných veřejnými institucemi, a veřejných 

prostranství v  památkově chráněných 

územích, včetně příkladů dobrých i méně 

povedených realizací.

V rámci konference byla opakovaně jejími 

účastníky i představiteli SFDI velmi kladně 

hodnocena aktivita Olomouckého kraje, který 

jako jediný ze všech krajů celé České republiky 

cíleně přispívá na budování bezpečné dopravní 

infrastruktury, a oceněna práce krajské rady a 

osobně prostějovského zastupitele a náměstka 

hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu 

Mgr. Aloise Mačáka, MBA.

Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí 

oddělení památkové péče odboru 

správy majetku města Městského úřadu 

Prostějov, účastník konference

Konference „Město bez bariér“ v Brně 

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 
OD 1. 1. 2011 VÁZANÁ ŽIVNOST
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Vyhlašovatelem srovnávacího výzku-

mu je Týdeník Ekonom. Hodnoceno 

bylo 205 obcí s rozšířenou působností 

ve 13ti krajích, Praha a její městské čás-

ti byly vyhodnoceny zvlášť. Města byla 

sledována na základě 50ti kritérií rozdě-

lených do šesti oblastí: současný rozvoj 

podnikatelského prostředí, kvalita lo-

kality, přístup veřejné správy, podmínky 

pracovního trhu, ceny a průzkum mezi 

více než 10 tisíci podnikateli. Výsledky a 

data srovnávacího výzkumu byly dokon-

ce využity v roce 2009 pro návrh řešení 

odstranění dopadů hospodářské krize v 

ČR Národní ekonomickou radou vlády 

(NERV).

Regionální rozvoj pečlivě sleduje i 

společnost Eurovia CS, která je dlou-

holetým partnerem projektu Město pro 

byznys. „Působnost společnosti EURO-

VIA CS jde napříč všemi regiony České 

republiky. Záleží nám na tom, abychom 

se pro jednotlivé obce, města a regiony 

stali partnery, kteří dobře znají jejich pro-

středí a problémy. Jedním ze základních 

aspektů pro úspěšný rozvoj jsou mimo 

jiné podmínky pro podnikatele. Již něko-

lik let jsme proto partnery projektu Město 

pro byznys, jehož výsledky jasné ukazují 

zlepšující se snahu měst směrem k podni-

katelům a fi rmám,“ říká Martin Borov-

ka, předseda představenstva a generální 

ředitel Eurovia CS. 

Celkové pořadí projektu 
Město pro byznys 2010 

Pořadí v celorepublikovém žebříčku 

Průměrné pořadí z 50 kritérií 

1. Písek 

2. Nová Paka 

3. Prostějov 

4. Slavkov u Brna 

5. Vimperk 

6. Vyškov 

7. Tachov 

8. Třeboň 

9. Mariánské Lázně

10. Pelhřimov

 www.mestoprobyznys.cz

Město pro byznys – Prostějov na třetím místě Město pro byznys – Prostějov na třetím místě 

Kvalitní dopravní infra-

struktura a dobře fungu-

jící doprava je základním 

předpokladem ekonomické 

prosperity kraje. Především 

nyní v ekonomicky složitém 

období s vysokou nezaměst-

naností je to strategická a 

velmi důležitá věc pro kaž-

dodenní život našich občanů. Na tuto 

důležitou oblast je opět v rozpočtu kra-

je vyčleněna potřebná finanční částka. 

Na drážní železniční dopravu je navr-

ženo zhruba 389 milionů korun. V této 

souvislosti mohu uvést, že rozvíjíme in-

tegrovaný dopravní systém Olomouc-

kého kraje v návaznosti na optimaliza-

ci veřejné osobní dopravy s uplatněním 

drážní dopravy jako páteřní 

sítě. Zásluhou krajů v tomto 

roce neprovedlo Minister-

stvo dopravy nesmyslnou 

redukci regionálních tratí 

v průměru o 12 procent, což 

by byla v období vysoké ne-

zaměstnanosti s  prominu-

tím „cesta do pekel“. V rám-

ci našich možností děláme vše pro to, 

aby nádraží v  Olomouckém kraji byla 

pro cestující bezpečná a se standardem 

21. století a také aby co nejdříve jezdily 

v  našem kraji nové vlakové soupravy.

 Mgr. Alois Mačák, MBA

 náměstek hejtmana Olomouckého

 kraje a člen Zastupitelstva 

 města Prostějova

Dopravní obslužnost - základní priorita!
Rozsah dopravní obslužnosti bude v roce 2011 zachován.

Nefunkční zářivky a 

výbojky nepatří do   kon-

tejneru se směsným komu-

nálním odpadem, protože 

z  nich mohou při rozbití 

unikat nebezpečné látky. 

Občané  Prostějova mo-

hou bezplatně odkládat vy-

řazené zářivky a výbojky na 

sběrném dvoře U Sv. Anny a 

též na novém sběrném dvoře 

ve Vrahovicích na ul. Průmyslová za hlav-

ním nádražím . Zpětný odběr všech po-

užitých elektrozařízení zajišťují kolektivní 

systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, 

které k tomu opravňuje zápis do Seznamu 

výrobců elektrozařízení vedeného mini-

sterstvem životního prostředí. Kolektivní 

systémy smluvně zajišťují celý proces lik-

vidace, to znamená od vytvoření sítě sběr-

ných míst (s využitím sběrných dvorů)  až 

po předání zpětně odebraných elektrozaří-

zení fi rmám, které se specializují na jejich 

ekologické zpracování a recyklaci. Cílem 

je separovat elektrozařízení, jež obsahuje 

využitelné či nebezpečné látky od ostatního 

odpadu, který  končí na skládkách nebo ve 

spalovnách.  

Systém zpětného odběru a ekologického 

zpracování elektroodpadu však nemůže 

fungovat bez aktivního a vstřícného pří-

stupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá 

třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě 

k tomu určeném,  to znamená v místě zpět-

ného odběru nebo při nákupu nového vý-

robku přímo v prodejně, přispěje k ochran-

ně životního prostředí. 

Na základě smlouvy o spolupráci, kte-

rou Město Prostějov uzavřel s kolektivním  

systémem EKOLAMP, byly do sběrného 

dvora v ulici Anenská a nově i ul. Průmy-

slová umístěny speciální kontejnery, do 

kterých mohou zdarma odkládat použité 

světelné zdroje nejen občané, ale i fi rmy a 

podnikatelé, kteří elektrozařízení použí-

vají či shromažďují při své podnikatelské 

činnosti (prodejny, elektromontážní fi rmy, 

menší podniky, instituce apod) bez proka-

zování totožnosti až do počtu 30 kusů na 

jednu donášku/dodávku (větší množství lze 

také odevzdat, avšak na základě předchozí 

domluvy se sběrným dvorem). 

EKOLAMP  obci přispívá na náklady 

provozu sběrného místa a plně hradí veš-

keré náklady na přepravu a recyklaci. Tím 

město ušetří část prostředků ze svého roz-

počtu určených na provoz systému naklá-

dání s komunálním odpadem. 

Bližší informace Vám podá na Městském 

úřadu v  Prostějově pí. Ilona Kovaříková, 

pracovnice odboru komunálních služeb 

(tel. 582 329559) nebo za provozovatele 

sběrného dvora .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. p. 

Ladislav Kyllar ( tel. 582 302770).  -PR-
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Mimořádný zájem veřejnosti zazna-

menal jubilejní, desátý ročník přehlídky 

investičních příležitostí RegionInvest. 

Ten se konal v rámci podzimního veletr-

hu Stavotech - moderní dům 4. - 6. listo-

padu v areálu výstaviště Flora. Při návště-

vě prezentačního stánku Olomouckého 

kraje mohli zájemci získat představu o 

činnosti kraje, olomouckého a přerov-

ského magistrátu, stejně jako městských 

úřadů v Prostějově, Litovli a Šternberku. 

Všechna zúčastněná města prezentovala 

své nejzajímavější projekty na ploše 45 

m2. 

Zpestřením letošního ročníku byla 

páteční návštěva zástupců partnerského 

regionu GRADD a  města Owensboro. 

Vzácné hosty přivítal náměstek hejt-

mana Pavel Horák, který upozornil na 

nutnost hlubší hospodářské spolupráce. 

„Považujeme za mimořádně užitečné vy-

měnit si vzájemně zkušenosti a informa-

ce o možnostech posílení ekonomického 

rozvoje,“ uvedl náměstek Horák s tím, že 

dosud byla vzájemná setkání zástupců 

partnerských regionů orientována spíš 

na setkávání politických reprezentací a 

kulturní, či sportovní výměny. 

Na důležitost vzájemné spolupráce 

s  partnerskými regiony upozorňoval 

návštěvníky Stavotechu i prezentační 

stánek Olomouckého kraje. Ten nabí-

zel v  prostoru věnovaném jednotlivým 

partnerským regionům i informační 

brožuru, která zájemce seznámí se srb-

skou autonomní oblastí Vojvodina, pol-

ským Opolským vojvodstvím, ruskou 

oblastí Kostroma, italskou provincií 

Reggio Emilia, dánským krajem Vejle, 

maďarskou župou Baranya, německým 

Würzburgem a americkým regionem 

GRADD. Připravena pro ně byla i  pre-

zentace partnerských měst Olomouce. 

Těmi jsou maďarský Pécs, srbská Su-

botica, americké Owensboro, fi nské 

Tampere, francouzské Antony, německý 

Nördlingen, nizozemský Veenendaal a 

švýcarský Luzern. Na stejném místě se 

návštěvníkům představily i  obce, které 

se úspěšně umístily v  letošním ročníku 

soutěže Vesnice roku. Úspěšné projekty 

venkova Olomouckého kraje zde před-

stavila zájemců nejnovější publikace. Ta 

ukazuje, jak se venkov změnil k lepšímu 

díky dotacím z Regionálního operačního 

programu Střední Morava a  Programu 

obnovy venkova. 

Mimořádný prostor dostala na letošním 

ročníku veletrhu RegionInvest nabídka 

brownfi eldů (dlouhodobě nevyužívané 

průmyslové nemovitosti). Na podporu je-

jich regenerace právě probíhá výzva z Re-

gionálního operačního programu Střední 

Morava – 2.4 Podpora podnikání. Hos-

podářský rozvoj regionu není možný bez 

podpory inovací. Návštěvníci stánku se 

o tom mohli přesvědčit z  letáku, který 

představuje nový Vysokoškolský kampus 

a inovační centrum Olomouc, které právě 

vznikají na ulici Kosmonautů. 

Vysokoškolský kampus a inovační 

centrum Olomouc byly také tématem pá-

teční přednášky, kterou pro návštěvníky 

Stavotechu připravili organizátoři veletr-

hu. I další program byl letos mimořádně 

bohatý. Čtvrtek 4. listopadu byl věnován 

zajímavostem ze světa solární energetiky, 

legislativním změnám v  problematice 

fotovoltaických elektráren zhodnocení 

současného stavu a prognóze dalšího vý-

voje. V odpoledních hodinách se mohli 

zájemci seznámit s  historií a výhoda-

mi modulární architektury a územním 

plánem města Olomouce. Pátek nabídl 

možnosti využití tepelných čerpadel a je-

jich úlohu v chlazení, vytápění a větrání 

prostor. Sobota 6. listopadu byla zasvěce-

na pasivním domům. Zájemci o tradiční 

Dny architektury a stavebnictví se letos 

za doprovodu autorů podívali do Omega 

centra a NH Congress hotelu, které byly 

letos oceněny titulem Stavba roku 2010.

Akce se setkala s  mimořádným zá-

jmem veřejnosti. Letošní ročník na-

vštívilo o pět procent více lidí, než loni. 

Bezmála šest tisíc návštěvníků tak navští-

vilo stánky letošních sto třiceti vystavo-

vatelů, seznámili se s činností krajského 

úřadu, partnerskými regiony a fi nalisty 

regionálního kola soutěže Vesnice roku.  

-red-

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

V roce 2010 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce 

zpevněných ploch na Husově náměstí. Nejvýhodnější nabídku předloži-

la fi rma SKANSKA a.s.

V  zájmu zachování dopravní obslužnosti celého náměstí bylo dílo 

rozděleno na dvě etapy. Část, která byla realizována v roce 2010, si vy-

žádala náklady ve výši téměř 10 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce pro-

běhne za předpokladu uvolnění fi nančních prostředků v rozpočtu města 

Prostějova v roce 2011. Předpokládaná částka na realizaci druhé etapy je 

15 mil. Kč.

V rámci investiční akce byly rekonstruovány chodníky, bylo vytvoře-

no cca 70 parkovací míst a 510m komunikace o šířce 4m.

V místě křižovatek jsou vybudovány zvýšené přechody, které by měli 

přispět k větší bezpečnosti chodců a zpomalení automobilové dopravy 

v rámci náměstí.

V zájmu celkovému zklidnění dopravy a navýšení počtu parkovacích 

stání se v rámci rekonstrukce celé náměstí zjednosměrňuje. Současně se 

tak vytváří alternativa pro cyklisty, jak se klidnou lokalitou vyhnout jízdě 

po ulici Dolní. Cyklostezka na ulici Dolní při jízdě z centra v současnosti 

vede ke křížení se Slezskou ulicí, ale i její prodloužení se již projekčně 

připravuje.  -red-

Husovo náměstí

Od pondělí 8. 11. 2010 si mohou 

občané zakoupit v Regionálním infor-

mačním centru (zámek) vstupenky na 

představení Národního divadla Brno. 

Konkrétně se jedná o Janáčkovo diva-

dlo, Mahenovo divadlo, Malou scénu 

Mahenova divadla a Divadlo Reduta. 

Programy a veškeré propagační ma-

teriály o divadelních představeních 

a činnosti divadla jsou k  dispozici 

v  Regionálním informačním centru. 

Informace lze také získat na webových 

stránkách divadla www.ndbrno.cz . 

Jedná se o ON – LINE prodej, zájemci 

budou mít tedy k dispozici informace 

o volných místech pro dané představe-

ní a budou si moci vybrat místo, které 

jim nejvíce vyhovuje. Cena vstupe-

nek bude stejná jako v  předprodejích 

Národního divadla Brno, tedy bez 

přirážky. Současně je zajištěn i tisk 

vstupenek na místě. Zákazník si tedy 

v  Regionálním informačním centru 

vybere představení, vyhovující místo, 

zaplatí a odejde se vstupenkami.

Provozní doba Regionálního 
informačního centra:

Pondělí – pátek 9.00 – 17.00

Sobota – neděle 9.00 – 12.00.

Kontakty: 582  329  723, informace@

prostejov.eu.

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová

vedoucí Odboru kancelář starosty

Prodej vstupenek na představení 
Národního divadla Brno

RegionInvest přivítal zástupce partnerských regionů i rekordní počet návštěvníků
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Prostějovské události předcházející bitvě u Slavkova v roce 1805 

Zazní chorál v Muzeu Kočárů Noc v muzeu a na radnici 

Letošní rok přináší 205-té výročí jedné z

nejproslulejších událostí našich dějin,

bitvy u Slavkova, která se odehrála 2.

prosince 1805 na polích mezi Slavkovem

a Brnem. Střetly se v ní armáda fran-

couzského císaře Napoleona I. a spojená

armáda ruského cara Alexandra I. a

rakouského císaře Františka I. Na 75

tisíc francouzských vojáků čelilo zrána

2. prosince téměř 90 tisícům spojenců. Je

pak všeobecně známo, že vítězně z bitvy

vyšel Napoleon I., když dokázal prorazit

střed spojenecké sestavy a obrátit rusko-

rakouskou armádu na ústup. Oběti,

které si střet vyžádal, však byly enorm-

ní, zejména pak na straně poražených.

Francouzi zaznamenali na 1500 padlých

a 7000 raněných, Rusové a Rakušané na

15 000 mrtvých a raněných, do zajetí

padlo na 30 000 spojeneckých vojáků.

I když se válečná vřava odehrávala v dosta-

tečné vzdálenosti od  Prostějova, přesto je

město úzce spjato zejména s událostmi,

které střetu předcházely, a které následova-

ly. Poloha Prostějova na císařské silnici

mezi dvěma největšími moravskými městy

(Olomoucí a Brnem) přivedla totiž ve vále-

čném roce 1805 do ulic Prostějova hned

dvě armády, o jejichž výživu se město

muselo postarat. K zásobování vojska

dodávala městská rada v čele s purkmist-

rem Adamem Entlem denně  na 14 tisíc

chlebů, přes 2 tisíce otepí slámy, 892 měřic

ovsa, 609 měřic ječmene, 304 centýře sena

a vedle masa a nápojů také 326 sáhů dřeva.

V Prostějově byl také ubytován rakouský

císař František a ruský car Alexander. Císař

František I. Lotrinský se ubytoval v hotelu

U zlaté koruny, což je někdejší Žerotínovo

náměstí 12, dnešní Žižkovo nám. Car Ale-

xander I. nocoval v domě bratra starosty,

Kajetána Entla, kde byl hostinec a kavárna,

dnešní Masarykovo náměstí 13, v současné

době zde stojí radnice. V hotelu U zlaté

koruny proběhlo i důležité jednání v před-

večer bitvy a 27. listopadu vyrazilo spoje-

necké vojsko proti Napoleonovi, který

tehdy se svým štábem obsadil Vyškov,

odkud byl však vytlačen potupujícími spo-

jenci.  2. prosince 1805 pak došlo ke hlav-

nímu střetnutí, jež skončilo Napoleonovým

triumfem. Ještě téhož dne k půlnoci ustu-

povali přes Prostějov poražení Rusové. K

ránu 3. prosince vstoupil do města fran-

couzský vojenský oddíl, Napoleonův švagr

princ Murat a jeho generálové. Díky obrat-

nosti při jednání s Francouzy se podařilo

zabránit vypálení města, jak k tomu došlo

například ve Vyškově. 

(zpracováno podle knihy PROSTĚJOV
Dějiny města – 1. díl) 

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová
Mgr. Jana Gáborová

Stejně jako v loňském roce, tak i letos se o

adventních sobotách v Muzeu Kočárů v

Čechách pod Kosířem rozsvítí kočárové

lampy a lucerny a z úst ředitele muzea

Václava Obra si návštěvníci v této sváteční

atmosféře vyslechnou povídání o historic-

kých kočárech. 

Letos zazní i chorálová hudba. Součástí pro-

gramu je odhalení dvou kočárů po zrestauro-

vání. Pro velký zájem doporučujeme

objednat se dopředu na tel. 608 610 324.

Prohlídky budou probíhat vždy v 18,00 hod.

v těchto dnech – 4.12., 11.12. a 18.12.2010

Vstupně činí pro dospělé 90 Kč, děti 60 Kč,
děti do 6 let zdarma. Těšíme se na Vaši
návštěvu. -Václav Obr-

Dne 21. října 2010 proběhla první „Noc v

muzeu a na radnici“. 

Jednalo se o netradiční procházky s výkladem

jak budovou Muzea Prostějovska v Prostě-

jově, tak reprezentativními prostorami prostě-

jovské radnice s nevšedním výhledem na

osvětlené náměstí. Vzhledem k neočekávaně

velké návštěvnosti organizátoři zvažují uspo-

řádání dalšího ročníku.                                             

-JT-

V neděli 28. listopadu 2010 dorazí v 14.30 na

prostějovské náměstí T. G. Masaryka 14 jezdců

na koních a 30 pěšáků s dělem v uniformách

vojáků z Napoleonských válek. Bude se jednat o

členy Klubu vojenské historie Ostrava, kteří akcí

„Pochod vojáků ke Slavkovu“ připomínají tuto

významnou událost. Městem půjdou Olomouc-

kou ulicí a Vápenicí až na náměstí. Kromě slav-

nostní salvy před radnicí a ukázky výcviku dělos-

třelectva budou moci všichni ti, kteří přijdou,

ještě shlédnout ukázky výcviku jízdy a pěchoty.

Děti si budou moci vyzkoušet jízdu na vojen-

ských koních. Celá skupina se potom vydá přib-

ližně v 15.30 na pochod směr Kralice na Hané.

PROGRAM LETOŠNÍ PŘIPOMÍNKOVÉ AKCE.

Foto: Jan Pospíšil
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STŘEDA 1. PROSINCE

17.30 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, repríza, 

20.00 The  Doors 

Celovečerní rockový dokumentární film

Záběry, natočené vletech 1966 -1971! 
Režie: Tom DiCillo, 86 min, české titulky, premiéra,

mládeži do12 let nevhodný

ČTVRTEK 2. PROSINCE

17.30    Občanský průkaz  

Česká tragikomedie     

Příběh čtveřice dospívajících kluků v době hluboké
normalizace! 
V hl. rolích M.Vrba, L. Kovář, J. Vlček, J. Šárka, A.

Geislerová, J. Macháček, M. Myšička, M. Taclík, J. Šul-

cová, J. Dulava aj. Režie: Ondřej Trojan,  137 min, pre-

miéra, mládeži přístupný

20.00    Občanský průkaz       

PÁTEK 3. PROSINCE

17.30    Občanský průkaz               

20.00    Občanský průkaz      

22.15    Občanský průkaz  

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

SOBOTA 4. PROSINCE

17.30  Občanský průkaz   

20.00    Občanský průkaz

22.15    Občanský průkaz  

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 5. PROSINCE

17.30    Občanský průkaz       

20.00    Občanský průkaz

PONDĚLÍ 6. PROSINCE

14.00  Sammyho dobrodružství 

Belgie 2010, 102 min,  režie: Ben Stassen 

17.30    Občanský průkaz              

20.00    Občanský průkaz      

ÚTERÝ 7. PROSINCE

17.30    Občanský průkaz            

20.00    Občanský průkaz      

STŘEDA 8. PROSINCE

17.30    Občanský průkaz      

20.00    Občanský průkaz      

ČTVRTEK 9. PROSINCE

17.00  Jíst, milovat a meditovat    

Americký romantický film

V hl. roli   J. Robertsová  režie: Ryan Murphy, 140 min, 

České titulky, premiéra, mládeži přístupný 

20.00    Red

Americká akční komedie

Agent CIA v důchodu ! Proč v poklidu nesype ptáčkům ? 
V hl. rolích B. Willis,  M. Freeman, H. Mirrenová, J.

Malkovich. Režie: Robert Schwentke, 115 min, české

titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

PÁTEK 10. PROSINCE

17.00  Jíst, milovat a meditovat    

20.00    Red 

22.15    Ďábel

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Americký horor 

Pět lidí v pasti.  A bude hůř. Jeden z ich je totiž,,,,
Režie: J. E. a D. Dowdleovi , 80 min, české titulky, pre-

miéra,ŠUP, mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 11. PROSINCE

17.00    Jíst, milovat a meditovat  

20.00    Red   

22.15    Ďábel

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 12. PROSINCE

17.00   Jíst, milovat a meditovat     

20.00    Red        

PONDĚLÍ 13. PROSINCE

17.30   Přežít svůj život   

Psychoanalytická komedie   

„Sen je druhý život“ – Gérard de Nerval, jeden z velkých
prokletých básníků
Film byl v premiéře uveden  na letošním MFF v

Benátkách, kde sklidil velké ovace…. V hl. rolích V.

Helšus, K. Issová, Z. Krónerová aj.  Režie: Jan Švankma-

jer, 105 min, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný…

20.00    Poznáš muže svých snů 

Romantická komedie

Romantická komedie W. Allena, vypovídající o manželství,
rozvodech a nevěře…
V hl. rolích A. Hopkins, G. Jonesová, N. Wattsová, J.

Brolin, A. Banderas, F. Pintová  režie: Woody Allen, 98

min, české titulky, Premiéra, mládeži do 12 let nevhodný 

ÚTERÝ 14. PROSTĚJOV

17.30   Přežít svůj život     

20.00    Poznáš muže svých snů  

STŘEDA 15. PROSINCE

N e h  r a j e m e !!!   

ČTVRTEK 16. PROSINCE

17.30   Letopisy Narnie: 

Plavba Jitřního poutníka 

Americký rodinný dobrodružný film                               

Další nová dobrodružství v zemi za čarovným obrazem
Režie: Michael Apted, 114 min, český dabing, premiéra,

ŠUP, mládeži přístupný

20.00   Wall Street :Peníze nikdy nespí 

Americký thriller

M. Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka
Gordona Gekka.
V hl. rolích M. Douglas, S. LaBeouf, C. Mulliganová, J.

Brolin, S. Sarandonová aj. Režie: Oliver Stone, 127 min,

české titulky, ŠUP, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný.

PÁTEK 17. PROSINCE

17.30 Letopisy Narnie: 

Plavba Jitřního poutníka      

20.00    Wall Street : Peníze nikdy nespí    

SOBOTA 18. PROSINCE

15.00   Letopisy Narnie: 

Plavba Jitřního poutníka 

17.30   Letopisy Narnie: 

Plavba Jitřního poutníka  

20.00   Wall Street : Peníze nikdy nespí 

NEDĚLE 19. PROSINCE

15.00   Letopisy Narnie: 

Plavba Jitřního poutníka 

17.30   Letopisy Narnie: 

Plavba Jitřního poutníka  

20.00   Wall Street : Peníze nikdy nespí

PONDĚLÍ  20. PROSINCE

14.00    Vánoční koleda  

USA  2009, 103 min. , režie: Andrew Stanton 

17.30    Letopisy Narnie: 

Plavba Jitřního poutníka  

20.00    Druhý svět 

Francouzské filmové drama 

Režie: Michel Gilles Marchand, 104 minut, české titulky,

premiéra, mládeži do 12 let nevhodný.. 

ÚTERÝ 21. PROSINCE

17.30 Letopisy Narnie: 

Plavba Jitřního poutníka       

20.00 Druhý svět 

STŘEDA 22. PROSINCE

17.30 Letopisy Narnie: 

Plavba Jitřního poutníka  

20.00 Druhý svět

ČTVRTEK 23. PROSINCE

15.00 Megamysl

Americký animovaný film  

Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech! 
V českém dabingu uslyšíte i jednoho mladého muže z

našeho města ! Režie: Tom McGrath, 96 min, český

dabing,  ŠUP, premiéra, mládeži přístupný,

17.30   Megamysl 

20.00   Megamysl

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

STŘEDA 1. PROSINCE

15.00     Oko nad Prahou       

ČR 2010 , 78 min,    Režie:  Olga Špátová, vstupné 35,- Kč 

SOBOTA 4. PROSINCE

09.00    Dobrodružství opice Žofky   

20.00    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

ÚTERÝ 7. PROSINCE

20.00    Baaria        

Itálie/Francie, 2009, 150 min   režie: Giuseppe Tornatore   

PÁTEK  10. PROSINCE

17.30     Zakletý v čase 

americký romantický film

V hl. rolích BR.McAdamsová, E. Bana režie: Robert

Schwentke,  107 min, české titulky, repríza, mládeži pří-

stupný, vstupné 35,- Kč

20.00     Predátoři  

Americký horor    

Nová kapitola v dějinách Predátorů….
V hl. rolích   A. Brody, L. Fishbourne aj. Režie: Nimród

Antal, 127 min,  ŠUP, repríza, mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 11. PROSINCE

09.00     Broučci I. a II.                        

20.00     Predátoři 

STŘEDA 15. PROSINCE

15.00     Agora 

USA/Špaň. 2009, 127 min,  Režie: Alejandro Amenábar ,

vstupné  35,- Kč 

SOBOTA 18. PROSINCE

09.00     O kocouru Mikešovi I. a II.                 

20.00     Ženy v pokušení     

Česká vášnivá komedie 

Komedie s hvězdným hereckým 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

PÁTEK 24. PROSINCE

N e h  r a j e m e !!!

SOBOTA 25. PROSINCE

15.00    Megamysl

17.30 Megamysl

20.00 Hlava – ruce – srdce 

Český historický film

O lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel….
V hl. rolích  J Schmitzer, V. Čermáková, R. Zach,

A. Švehlík, O. Vlach, J.        Plesl aj.  režie: David Jařab,

110 min, ŠUP, premiéra, mládeži od 12 let přístupný 

NEDĚLE 26. PROSINCE

15.00 Megamysl    

17.30 Megamysl              

20.00 Hlava – ruce –srdce        

PONDĚLÍ 27. PROSINCE

17.30    Princ z Persie – Písky pouště 

Americký výpravný dobrodružný velkofilm                     

Příběh z tajemné Persie….
V hl. rolích J.Gylenhall, G. Artertonová, B. Kingsley, A.

Molina. Režie: Mike Newell, 116 min,repriza,  český

dabing, mládeži  do 12 let nevhodný

20.00    Dívka, která si hrála s ohněm   

Švédský thriller

Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie
S.Larssona
V hl. rolích M.Nyqvist, N.Rapaceová  režie : Daniel

Alfredson, 129 min, české titulky, premiéra, mládeži do 15

let nepřístupný 

ÚTERÝ 28. PROSINCE

17.30 Princ z Persie – Písky pouště

20.00 Dívka, která si hrála s ohněm

STŘEDA 29. PROSINCE

17.30 Princ z Persie – Písky pouště

20.00 Dívka, která si hrála s ohněm  

ČTVRTEK 30. PROSINCE

17.30 Princ z Persie – Písky pouště    

20.00 Dívka, která si hrála s ohněm      

PÁTEK 31. PROSINCE

N e h  r a j e m e !!!

BIO SENIOR

BIO SENIOR

ART FILM

BIO ROMANTIKA

PÁTEK  24.12. ŠTĚDRÝ DEN

Povýšení sv.Kříže  

mše sv. pro děti s živým betlémem 16.00 hod

mše sv. "v noci" 21.00 hod.

půlnoční bohoslužba slova 24.00 hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše sv. "v noci" 21.00 hod.

sv. Petr a Pavel 

mše sv. "v noci" 22.00 hod.

u Milosrdných 

půlnoční mše sv. 24.00 hod.

sv. Josef (Krasice)

mše sv. "v noci"                                     23.00 hod.

sv.Anna,Drozdovice

bohoslužba slova                                 22.00 hod

SOBOTA  25.12. NAROZENÍ PÁNĚ - 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

Povýšení sv.Kříže  

Betlém –otevřený kostel                    14. - 18. hod. 

mše svatá 7.30, 10.30 hod.

Jesličková pobožnost 15.00 hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá                                             9.00 hod.

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 9.00, 18.00 hod.

kostel bude otevřen od 14.00 hod. do19 hod.

u Milosrdných 

mše svatá                                             10.00 hod.

Betlém                                     od 10 do 12. hod.

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá                                              9.00 hod.

sv. Josef (Krasice)

mše svatá 17.00 hod.

NEDĚLE  26.12. SVÁTEK SV. RODINY 

Povýšení sv.Kříže  

mše svatá                                    7.30, 10.30 hod.

betlém 14. - 18. hod.

sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá                    9.00hod.

sv. Petr a Pavel 

mše svatá 9.00, 18.00 hod.

kostel bude otevřen                        od 14.00 hod. 

u Milosrdných 

Betlém                                      od 10 do 12. hod

sv. Cyril a Metoděj 

mše svatá                                                 9.00 hod.

Kostel bude otevřen                  od 14 do 16 hod. 

DD Nerudova

mše svatá 9.30 hod.

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2010
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Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z
nich je totiž…
Když nejede výtah v mrakodrapu, je to

nepříjemné. Když jste zrovna uvnitř té ple-

chové krabice, je to peklo. A když je v ní s

vámi někdo, kdo vám usiluje o život, je to

horor. Slavný hororový tvůrce M. Night

Shyamalan (Šestý smysl, Vesnice) se pus-

til do produkce ambiciózního projektu

série thrillerů podle vlastních povídek,

které se budou zaštiťovat značkou The

Night Chronicles. Film Ďábel je prvním z

nich. Obyčejné ráno naprosto všedního

dne. Pět lidí, kteří se navzájem neznají,

nastoupí do téhož výtahu, ten se rozjede a

nečekaně zastaví mezi patry. Zprvu

poklidná atmosféra začne s přibývajícími

minutami houstnout. „Když jedete ve

výtahu, většinou si spolucestující nepro-

hlížíte. Jenže když se v takhle malém a

uzavřeném prostoru zaseknete na delší

dobu, nevyhnutelně dospějete k otázce

„Co jsou zač ti, co tu uvízli se mnou?“ A

když se pak začnou dít nepříjemné věci,

najednou vidíte ve zprvu mírumilovných

obličejích spolucestujících hrozbu a

nebezpečí,“ říká Shyamalan.

Michael Douglas zpět ve své oscarové roli
finančního žraloka Gordona Gekka
Do dekadentního prostředí finanční tepny

světa zavedl Oliver Stone diváky již v

roce 1987. Nyní se filmový triumvirát v

podobě režiséra Olivera Stonea, herce

Michaela Douglase a producenta

Edwarda R. Pressmana po 22 letech opět

sešel v New Yorku, aby spolu natočili

pokračování slavného filmu Wall Street,

tentokrát s podtitulem Peníze nikdy nespí.

Gordon Gekko (Michael Douglas), býva-

lý finanční žralok, kterého pojistné pod-

vody a praní špinavých peněz dostaly

před 23 lety za mříže, stojí před branami

věznice jako změněný a možná i lepší

člověk. Jeho vyhlídky nejsou nijak

růžové, skrz prsty se na něj dívají nejen

jeho bývalí kolegové, ale i dcera Winnie

(Carey Mulligan), která s ním záměrně

zpřetrhala všechny vazby. Jistým mostem

k dceři by se mohl stát její snoubenec

Jacob (Shia LaBeouf), který nápadně při-

pomíná postavu Charlieho Sheena z prv-

ního dílu. Také je to mladý finanční dra-

vec připravený chytit šanci za pačesy a už

ji nepustit.

WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ     Režie:Oliver Stone

Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana

Občanský průkaz na motivy stejno-

jmenné knihy Petra Šabacha sleduje

osudy čtveřice dospívajících mladíků,

jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku,

kdy v patnácti letech dostanou občanský

průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti

snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat

modrou knížku. Petr, Aleš, Popelka a

Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v

době, kdy vyjít na ulici bez občanského

průkazu znamenalo koledovat si o prů-

švih a kdy povinná vojenská služba byla

pro mnohé tím největším strašákem.

Každý po svém i společně se snaží neztra-

tit v totalitním státě zdravý rozum a smysl

pro humor, ale také nezadat si s režimem.

Prožívají řadu epizod, některé jsou

úsměvné, s nádechem absurdní grotesky,

jiné dramatické a fatální. Občanský prů-

kaz vypráví o tom zvláštním životním

období, kdy dětství zvolna přechází v

dospělost, a tahle cesta v každé době vede

skrz bourání konformismu a rodičov-

ských ideálů, revoltu vůči společnosti,

hledání a nalézání sebeúcty. Tehdy stejně

jako dnes… 

OBČANSKÝ PRŮKAZ       Režie:Ondřej Trojan

Film o lásce bez lásky, o válce bez války a
magii bez kouzel.
Rok 1914. Plukovník von Haukwitz  zahy-

ne za záhadných okolností při okultní

seanci. Jeho snoubenka, herečka Klára

Knabelová, při vyšetřování zjistí, že tělu

byly po smrti odňaty hlava, ruce a srdce.

Při hledání odpovědí na tuto záhadu naráží

na nejbližší plukovníkovu osobu - poru-

číka Heinricha Rotha a osud je spojí

dohromady. Vojenský vyšetřovatel Karel

Vrana se snaží Kláru přimět ke spolupráci

právě proti Rothovi a okultním kruhům v

armádních řadách. Klára odmítne, ale

vyjádří Vranovi podporu jeho cíli najít

odcizené části plukovníkova těla. Mezitím

je poručík Roth povolán na bojiště 1. svě-

tové války a Vrana zároveň vyráží po

Evropě hledat ostatky von Haukwitze vyu-

žívané okultními skupinami. Klára se pře-

sunuje na svůj rodný statek na Moravu,

kde obdrží jinou část těla - ruku zraněného

poručíka Rotha. Ten se naplněn deziluzí po

válce navrací ke Kláře na její statek a

pokouší se hledat nové cesty uspokojení

vlastní iracionality. Nachází je v nesmysl-

ných pokusech s kohouty či podivných

výletech do přírody, kde prožívá zvláštní

snové stavy. Jeho vyprahlost a prázdnota

již však nedokáže a možná ani nechce

Kláru uspokojit a naplnit. Vrana přiváží na

statek nalezené plukovníkovy ostatky. Je

však stižen rovněž svého druhu paralýzou.

Ani on, byť je ke Kláře od prvního okamž-

iku silně přitahován, není s to jí nic nabíd-

nout.

HLAVA-RUCE-SRDCE                                     Režie: David Jařab

Romantická komedie, vypovídající o

manželství, rozvodech a nevěře. Hořkým

humorem ilustruje, jak lehké je pro naše

iluze ze sebe dělat blázny. Vášně, touhy,

sny, neklid i stres vykolejí v životě neje-

nom manželský pár Alfieho (Anthony

Hopkins) a Helenu (Gemma Jones), ale i

jejich dceru Sally (Naomi Watts) s manže-

lem Royem (Josh Brolin). Poté, co Alfie

opustí Helenu, aby dohnal své mládí a

věnoval se energické, svobodomyslné

dívce na telefonu jménem Charmaine

(Lucy Punch), se Helena odvrací od racio-

nálního přístupu k životu a řídí se praště-

nými radami kartářky. Sally, nespokojená

ve svém manželství, se zamiluje do

pohledného majitele galerie Grega

(Antonio Banderas) a její manžel Roy, ner-

vózně čekající na reakci na svůj první

rukopis, se zblázní do tajemné ženy Die

(Freida Pinto), kterou pozoruje z okna

svého bytu. Divák se dosyta zasměje a z

kina odchází spokojen a potěšen kvalitním

kulturním zážitkem. Woody Allen je zkrát-

ka jedním z mála filmových tvůrců, který

je v divákovi schopen tento pocit vyvo-

lávat pravidelně.

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ Režie:Woody Allen

Moc často se nestává, aby se hlavním

hrdinou rodinného filmu stal padouch.

Studio DreamWorks Animation to napo-

sledy zkusilo se Shrekem a skončilo to

hned čtyřmi díly a jednou z nejúspěšně-

jších filmových sérií všech dob. Po zelené

teď na DreamWorks semaforu naskočila

modrá, jinak barva kůže nového gaunera,

Megamysla, který si má získat srdce

diváků, vlastní zlé povaze navzdory.

Megamysl nebyl vždycky darebák. Když

ho rodiče na rodné planetě posadili do

vesmírného vozítka a poslali do světa, byl

celkem roztomilé miminko. Ke své smůle

však přistál na Zemi, přímo uprostřed

vězeňského dvora. A protože ředitel věz-

nice na úpěnlivé prosby vězňů, zda si toho

drobečka mohou nechat, reagoval kladně,

získal Megamysl hned celou řadu tatínků

se zločineckými sklony, které mu budou

úspěšně řadu let předávat. Dospělý

Megamysl tráví veškerý čas tím, že pro-

vokuje svou nemesis, hrdinného

Metromana, zejména prostřednictvím pra-

videlných únosů a důmyslného týrání jeho

přítelkyně, rozkošné televizní reportérky

Roxanne Ritchieové. Ze vzájemné kon-

frontace vždycky odchází tento génius

zločinu poražený a ponížený. Bere to však

sportovně a všechny neúspěchy považuje

jen za cestu k vytčenému cíli – definitiv-

nímu Metromanovu zničení. 

MEGAMYSL                   Režie:Tom McGrath

ĎÁBEL Režie: J. E. a D. Dowdleovi 
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Melody Makers rozezvučí divadlo
„písněni krásnými až k nesnešení“

V předvánočním čase se do Prostějova po

více než roční pauze vracejí Melody

Makers Ondřeje Havelky. Zbrusu nový

koncert nazvaný Písně krásné až k nesne-

šení se v Městském divadle v Prostějově

uskuteční v sobotu 4. prosince v 19 hodin.

Krásnými až k nesnešení mohou být podle

Ondřeje Havelky chápany dvě kategorie

písní: „ Ty, které jsou po všech stránkách

dokonalé – hudebním nápadem, brilantním

aranžmá a navíc tím, že byly nahrány našimi

americkými předchůdci, jejichž hráčské

výkony jsou nedostižné, a tudíž nám poslech

těchto skladeb způsobuje nesnesitelnou

radost a neovladatelnou euforii. Naopak tako-

vými písněmi mohou být i ty, jejichž naivní

přiblblost je tak naléhavá, až odzbrojující,

takže člověk podlehne jejich kouzlu, i když se

jeho rozum vzpěčuje. Oscilací mezi těmito

kategoriemi bude naplněn náš nový pro-

gram.“ Na závěr Havelka své věrné přízniv-

ce ujistil: „Všechny kusy hrajeme s láskou,

takže bude pouze na posluchačích, do které z

kategorií jednotlivé písně ve svém srdci uloží.

Ach, to bude krásné...“                                       

-eze-

Milovníky operet potěší Vídeňská krev
Operetu z pera skladatele Johanna

Strausse mladšího Vídeňská krev uvede v

Prostějově ve čtvrtek 9. prosince v 19

hodin  Slezské divadlo Opava.

Městské divadlo v Prostějově připravilo tento

titul pro abonenty skupiny B, několik desítek

míst je však k dispozici v doprodeji.

Příběh se odehrává ve Vídni na počátku 19.

století v době konání Kongresu národů. Hlav-

ními hrdiny operety jsou hrabě – záletník a

jeho žena, kterou podvádí se svou milenkou

– tanečnicí. Touží však také po dobrodružství

s mladou dívkou – švadlenou své ženy a part-

nerkou svého sluhy. Do tohoto mnohoúhel-

níku se zamotají vyslanec a otec tanečnice.

Komedie se záměnou některých hlavních

postav nabízí bohatství melodií, veseloherní

náboj, komiku a bezstarostnou pohodu

kořeněnou lehkomyslností. Opavští umělci

nastudovali operetu pod režijním vedením

hostujícího Zbyňka Brabce, orchestr diriguje

Damiano Binetti.                                    -eze-

Čtyřlístek chystá dětem na prosinec Popelku
Druhé z celkem čtyř představení nového

abonmá pro děti a rodiče je v prosinci na

programu v Městském divadle v Prostě-

jově. Těšínské divadlo Český Těšín přijede

v neděli 12. prosince v 15 hodin s výprav-

ným pohádkovým muzikálem Popelka.

„Dvě stovky míst jsou obsazeny našimi

malými předplatiteli, stále však zbývá dost

sedadel pro doprodej,“ upozornila ředitelka

Městského divadla v Prostějově Alena Spur-

ná s tím, že vstupenky jsou již v prodeji.

Těšínské divadlo není v Prostějově neznámé.

„Soubor tady opakovaně hostoval s úsp-

ěšným muzikálem Ferda Mravenec, který je

na repertoáru tohoto ansámblu již šestnáct

let,“ uvedla ředitelka. Tvůrci z Těšína soudí,

že každý člověk by se měl občas podívat na

svět očima dítěte. I když pohádky patří pře-

devším dětem, je mezi dospělými hodně těch,

kteří se k nim rádi vracejí. Vždyť kdo by

nechtěl, aby dobro zvítězilo nad zlem, aby

chudá, ale počestná a pracovitá dívčina sko-

nčila v náručí hodného prince a aby nad tím

vším vládl moudrý a spravedlivý král. Pohád-

kový příběh o Popelce vyzdobili skladatel

Zdeněk Barták s textařem Michaelem Prostě-

jovským půvabnými písničkami a vznikl

muzikál, který pobaví nejenom děti, ale i

jejich doprovod.

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

tvořivá dílna

Korálkování

KDY: pátek 10. prosince od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba drobných vánočních dekorací z korálků.

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 50 Kč za

osobu.

tvořivá dílna

Keramika: Kouzlo Vánoc 

KDY: pondělí 13. prosince

od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov  

Výroba drobných ozdob na vánoční stromeček. 

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s

sebou.

tvořivá dílna

Keramika: Kouzlo Vánoc

- glazování

KDY: pondělí 20. prosince

od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov  

Glazování drobných ozdob na vánoční stromeček. 

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s

sebou.

akce pro školy

Těšíme se na Vánoce

KDY: pondělí 20. prosince 2009 

od 8:00 do 12:00 hod. 

středa 22. prosince 2009 od 8:00 do 12:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov  

Povídání o původu a symbolech Vánoc. Ukázka

tradičních českých vánočních lidových zvyků -

např. věštění budoucnosti z hrníčků, ořechových

lodiček nebo lití olova, zdobení voňavých váno-

čních perníčků a mnoho dalších aktivit.

Programy jsou určeny školám - nutno se předem

objednat na adrese iris@iris.cz nebo telefonicky

582 338 278, 603 298 039. Aktivity probíhají

vždy pro jednu třídu a začínají v každou celou

hodinu. Cena 20 Kč za žáka. 

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov
Město Prostějov

MŽP v rámci společného programu SSEV
Pavučina a ČSOP 

Národní síť středisek ekologické výchovy
ESF a MŠMT v rámci projektu Přírodě OK 2

2.prosince 2010 19. 30 hodin – Pavel Žalman Lohonka  a spol.
Koncert folkové legendy. Vstupné: 150 Kč Předprodej vstupenek v pokladně kina Metro 70.

3.prosince 2010 20.00 hodin – Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

7.prosince 2010    9.00 a 10.15 hodin – Pohádkový betlém 
(Liduščino divadlo, Roztoky u Prahy) 

Peklo sleduje hříchy světa, a protože je nedočkavé, jednou se malí čertíci unáhlí a dojdou na svět pro
pekaře Vojtu Rohlíčka. Pytel jeho hříchů však ještě není naplněn… Lucifer  vyšle na svět čertici Luci-
endu, která má za úkol pošťuchovat pekaře tak, aby zaklel… Jeho dobrácká povaha a cit však čer-
tici uchlácholí a ta přestane škodit. To by však nebylo peklo, aby si nechalo něco takového líbit.
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

8.prosince 2010 9.00 a 10.15 hodin – Pohádkový betlém 
(Liduščino divadlo, Roztoky u Prahy)                               

Peklo sleduje hříchy světa, a protože je nedočkavé, jednou se malí čertíci unáhlí a dojdou na svět pro
pekaře Vojtu Rohlíčka. Pytel jeho hříchů však ještě není naplněn… Lucifer  vyšle na svět čertici Luci-
endu, která má za úkol pošťuchovat pekaře tak, aby zaklel… Jeho dobrácká povaha a cit však čer-
tici uchlácholí a ta přestane škodit. To by však nebylo peklo, aby si nechalo něco takového líbit.
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

10.prosince 2010 20.00 hodin – Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

13.prosince 2010 9.00 hodin - O hanáckyho kohóta 
regionální kolo postupové soutěže dětí ZŠ ve zpěvu lidových písní. Nejlepší tři z každé kategorie
postoupí  do krajského kola.

15.prosince 2010 10.00 – 17.00 hodin –Vánoce v lidových řemeslech  
oblíbené inspirativní setkání prostějovské veřejnosti a mistrů lidové výroby spojené s prodejem jejich
výrobků a předváděním tradičních řemesel ve foyer kina Metro 70. Vstupné: 5 Kč

17.prosince 2010 20.00 hodin - Taneční večer pro seniory   
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

21.prosince 2010 19.00 hodin Turecká kavárna - tři komické skoro detektivky
Zdánlivě všední situace ze zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce. Postavy
jsou napsané brilantně a s velkou láskou. Ať už patří na stranu dobra či zločinu jsou plné humoru a
člověčenství. Zejména poslední příběh, nazvaný „ZLATÝ PAN MINISTR“, ťal přímo do naší žhavé sou-
časnosti. Účinkují: Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Jana Boušková, Matěj Hádek nebo Martin
Davídek nebo Martin Kubačák. Produkce:Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Vstupné: 200 Kč, předprodej vstupenek v pokladně kina Metro 70.

31.prosince 2010 20.00-02:00 hodin SILVESTR
s taneční zábavou a novoročním přípitkem. 

K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné 200,- Kč.
Rezervace vstupenek u p. Čermákové na telef. č. 734 491 846.

26.11.- 23.12.          PROSTĚJOVSKÁ  ZIMA 2010 

Program na Prostějovskou zimu 2010 
naleznete na straně 19, 20 prosincového kulturního měsíčníku PRO

6.12.2010 – 6.1.20 11A – 7 Skupina malujících architektů

Vernisáž: 6.12. 2010 v 17.00 hodin
Výstava je otevřena denně od 9,00 do 13,00, při filmových projekcích a večerních klubových akcích
dle programu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620.

9. prosince 2010 14.00 hodin Setkání jubilantů města Prostějova
Společenské setkání s kulturním programem, ve kterém vystoupí děti ze ZUŠ V. Ambrose.

16.prosince 2010 9.30 hodin Akademie třetího věku 
– VĚŽNÍ HUDBA NA STŘEDNÍ MORAVĚ

když vám řekne někdo jméno  Bohuslava Martinů, jistě se vám v souvislosti s jeho mládím vybaví
věž chrámu v Poličce, kde jako dítko žil. Ano, některé velké chrámy či kostely měly svého „věžné-
ho“ Co bylo jeho povinností, kde a proč sídlil, zda byl také v některých z prostějovských věží – to
vše vám přiblíží PhDr. Ingrid Silná, profesorka z katedry muzikologie FF UP v Olomouci. 
Vstupné: Pololetní průkazka: 75,- Kč (bez pololetní průkazky): 30,- Kč

16. prosince 2010 9.20 a 10.30 hodin  Vítání nových občánků města Prostějova 
(obřadní síň prostějovské radnice)

vzdělávací a společenské akce 

výstava

program na prosinec 2010

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA PROSINEC 2010:

HUDEBNÍ OBOR:

Vánoční besídky – sál ZUŠ v 17.00 hod. 

7., 8., 13., 16., 17. , 20. prosince 2010

15. 12. 2010 Vánoční koncert – starší žáci  – sál ZUŠ v 17,00 hod. 

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka – Kravařova ul. 

Závěrečné práce žáků výtvarného oboru ZUŠ

Práce absolventů VO šk.r. 2009/2010 – plošná tvorba, kresba, malba, grafika, kera-

mika a další prostorové práce.

Soutěž VO

ZUŠ V.Ambrose Prostějov vypisuje výtvarnou soutěž pro žáky

prostějovských základních a středních škol na téma 

" DESKY NA VÝKRESY". Objekt má být výtvarně zajímavý z libovolného materi-

álu, trvanlivý a hlavně funkční. 

Formát 45 x 35 cm (na výkresy A 3) Termín odevzdání prací : 15. 4. 2011 

na adresu Výtvarný obor ZUŠ V.Ambrose , Vápenice 3, 796 01 Prostějov.

Informace a konzultace p.uč. Z. Davidová, tel. 582 351 752. 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

14. 12. 2010 – sál ZUŠ v 17.00 hod. 

Vánoční nadělení LDO

Dramaťácká nadílka nejmladších žáků. 

TANEČNÍ OBOR

Vánoční besídky tanečního oboru

6. 12. 2010 – sál ZUŠ v 16,30 hod. a 17.30 hod. 

9.12. 2010 – sál ZUŠ v 16,30 hod. a 17,30 hod. 

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. – prodloužena do konce roku

Velký Kosíř, příroda a lidé

25. 11. – 16. 1.

Dušan Kamzík - Keramika

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

2. 12. – 23. 1.

Tomáš Záborec – Dřevomalby

- obrazy na dřevěném podkladu

Rozkvetlé Vánoce
- vánoční květinové aranžmá zhotovilo 

Květinářství Květuše

Ptáčkové z Kostelce na Hané

- vernisáž obou výstav 

se uskuteční 2. 12. v 17, 00 hod, vystoupí pěvec-
ký sbor ze ZŠ Dr. Horáka, 
Prostějov pod vedením Dity Přikrylové

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991
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ŽIVÝ BETLÉM
Zveme na "Živý betlém", který se jako 

každoročně koná v rajské zahradě u kostela 
Povýšení sv. Kříže v Prostějově

v sobotu 18. prosince 2010 
ve 14.30 hodin. Na programu biblický vánoční příběh, 

živá zvířátka, možnost občerstvení.
Zvláště zveme vás děti. Přijďte se všichni 

vánočně naladit. Akce je pořádána 
za finančního

přispění města Prostějova.    Jindřich Miklas  
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2. 12. V 18.00 HOD. PŘEDNÁŠKA KE STÉMU VÝROČÍ NEJTĚSNĚJŠÍHO

PRŮCHODU HALLEYOVY KOMETY KOLEM ZEMĚ 

„SPATŘIL JSEM KOMETU … “ 

Blízká přiblížení jasných komet k planetě Zemi patří k úkazům, na které pozorovatelé, ať už

profesionálově či laici, vzpomínají celá desetiletí. Moderní kosmická technika nám komety

přiblížila ještě více. Ohlédneme se tedy za některými milníky kometární astronomie uplynulé-

ho století, od přiblížení Halleyovy komety v roce 1910 až po současnost. Přednáší: Jiří Srba

(*1980), odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, Vsetínská

78, Valašské Meziříčí 757 01; tel: 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, jsrba@astrovm.cz.

Hobby: astronomie, fotografie. Vstupné 20 Kč. 

6. – 12. 12. MIKULÁŠSKÝ ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy jsou mj. 

nabízeny pohádky pro děti, 

- každé odpoledne ve 14. 00 hodin na pozorování Slunce. 

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha. 

- každý večer od 18.30 do 19.30 hodin a ve středu od 17.30 do 18.30 hodin na pozorování 

hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování

je bezmračná obloha. 

- v neděli od 15.00 hodin na soutěž pro děti. 

POHÁDKA „STALO SE NESTALO“ 

6. –10. 12. v 10. 30, 13.30 a 15.30 hodin, dále každou prosincovou středu v 15.30 hodin

(neplatí 29. 12.). Tomáš měl nehodu na novém kole. Nyní je sám v nemocničním pokoji

a my se budeme společně s ním toulat v jeho představách sluneční soustavou. Jaká je asi

zvídavá Venuše, tatínek Jupiter, sestra Země a všichni bratři? Kolik jich je celkem? Musí

někoho poslouchat nebo si jen tak poletují oblohou? Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro

dvě dospělé osoby a dvě děti 30 Kč.

12. 12. v 15.00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2010/11 „MALÁ

TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY“ – PLANETKY MEZI MARSEM A JUPITEREM

Soutěži, pro 5 až 11leté děti, bude předcházet povídání o planetkách. Děti si některé prohlédnou na

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

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 27. a 30. 12.),

dále 6. – 12. 12. od 14. 00 do 15. 00 hodin. 22. 12. v 0. 38 hodin přechází Slunce ze znamení

Střelce do znamení Kozoroha. Začátek astronomické zimy, zimní slunovrat. 

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se za

bezmračné oblohy konají s výjimkou 2. (večerní přednáška), 27. a 29. 12. každé pracovní pon-

dělí a čtvrtek, dále 6. – 12. 12., vždy od 18. 30 do 19. 30 hodin a každou pracovní středu (nepla-

tí 29. 12.) od 17. 30 hodin do 18. 30 hodin. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a dvě děti 30 Kč. Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci

vstup 30 minut před koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a maximálně dvě děti 30 Kč. 

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

Obsahem prosincových schůzek bude seznámení se zimními souhvězdími. 

XL. ROČNÍK KLUBU GEMINI 

Termíny setkání členů klubu: 9. a 16. 12. vždy v 16.30 hodin v přednáškovém sále hvěz-

dárny, 2. 12. v 18.00 hodin. Náplň budou tvořit lekce o souhvězdích, přednášky a pozoro-

vatelské praktikum. 

VÝSTAVY

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU 

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN 

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 

- CO POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI? (V KRESBÁCH DĚTÍ). 

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. První dvě jmenované 
výstavy také zdarma zapůjčujeme!

www.hvezdarnapv.cz

neboli asteroidy či planetoidy. První

objevenou planetkou byla v roce 1801

planetka Ceres, objevil ji tehdy italský

astronom Giuseppe Piazzi.

Planetky jsou na astronomické poměry

malá kamenná nebo kovová tělesa, od těch

nejmenších (tzv. meziplanetárního prachu

zjištěného infračervenými družicemi) až

po tělesa o velikosti 1000 kilometrů, které

obíhají kolem Slunce. Nejpočetnější výs-

kyt těchto těles je v tzv. pásu planetek mezi

Marsem a Jupiterem. Vnitřní okraj tohoto

pásu je ohraničený, u vnějšího tomu tak

není. Další skupina planetek se nachází za

drahou Neptunu a malá část planetek se

vyskytuje mimo tyto dvě oblasti. Největší

planetka v pásu mezi dráhami Marsu a

Jupiteru nese jméno Ceres a má průměr

933 kilometrů. Planetkou rekordmankou v

celé naší sluneční soustavě však je objekt

patřící do Kuiperova pásu. Těleso, které

má označení 2001 KX76, objevili američtí

astronomové v květnu 2001. Původní

odhady jeho průměru se pohybovaly v roz-

mezí 960 až 1270 km. Na základě zpětné-

ho vyhledání planetky na archivních sním-

cích až do roku 1982, byla zpřesněna její

dráha i průměr a to 1270 kilometrů. Ze

známých planetek má jenom 35 z nich

průměr přesahující 200 kilometrů. S

průměrem nad 80 kilometrů je jich už více

než sto a s průměrem nad deset kilometrů

je jich několik tisíc. A předpokládá se, že

existuje minimálně 300 000 planetek o

rozměrech okolo jednoho kilometru. Tvary

planetek jsou nejrůznější, převládá však

tvar nepravidelný. Malá hmotnost planetek

totiž nestačila k utvoření kulovitého tvaru

vlastní gravitací, ani k udržení atmosféry.

Planetky jsou zařazovány do skupin na

základě charakteristik jejich oběžných drah

a intenzity světla, které se odráží od jejich

povrchu. Některé planetky se nachází blíz-

ko sebe a byly proto roztříděny do skupin s

obdobnými oběžnými drahami a s obdob-

nou rychlostí. Patří k nim mj. Amor, Apol-

lo, Trójané a další. Ve skupině Amor se

vyskytuje i planetka Eros (viz fotografie).

Objevena byla roku 1898. Jeden oběh

okolo Slunce planetce trvá 1,76 roku. Pla-

netka je tvořená převážně kamenným

materiálem. Její rozměry jsou 34 x 11 x 11

kilometrů a připomíná tak obrovskou

bramboru. Planetka je výjimečná tím, že na

ní 12. 2. 2001 přistála poprvé v historii lid-

stva sonda vyslaná na průzkum planetek.

Sonda nesla jméno NEAR (viz fotografie)

a zaslala na Zemi mnoho zajímavých

údajů. Například gravitace na planetce

dosahuje 0,001 hodnoty gravitace pozem-

ské, povrch je rozryt množstvím menších

kráterů, na povrchu se nalézá množství bal-

vanů atd. Planetka Eros se tak stala po

Měsíci, Marsu a Venuši čtvrtým vesmír-

ným tělesem, na kterém přistála kosmická

sonda vyrobená lidskýma rukama a vyko-

nala měření. V poslední době se zvyšuje

zájem o ty planetky, jejichž oběžná dráha

protíná oběžnou dráhu Země a u nichž tedy

existuje riziko srážky se Zemí. Mezi tři nej-

důležitější skupiny takových planetek patří

Apollo, Amor a Athény. Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci prosinci tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
PLANETKY    
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

PROSINEC NA TÉMA ADVENTNÍ TĚŠENÍ

zápis do Cipískovy školičky

na období leden-březen 

adaptační program na vstup do MŠ pro děti od 2,5 roku 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

setkání s Mikulášem v Národním domě - dopoledne 2.12. 

předprodej vstupenek na obou pracovištích MC od 15.11.

Kreativní večer - Tradiční malování na hedvábí

středa 8.12. od 18 hodin v MC Dvořákova,

přihlášky předem v MC

Přáníčka Ježíškovi - pokus o rekord ve vypouštění balonků

ve čtvrtek 9.12. – rozdávání balonků kolem 15.hodiny

náměstí u prostějovského zámku

Vánoce s Cipískem 13.12.-17.12.

vánoční týden v MC - koledy, adventní tvoření a vánoční povídání

Výlet s Cipískem aneb Vánoce pro zvířátka

pondělí 20.12. na výlet je potřeba přihlásit se předem v MC.

Předporodní kurz, baby masáže, 

těhotenské cvičení a cvičení s miminky

nové kurzy opět od ledna, informace

a přihlášky Bc.Pavlíková tel. 728233904

21.12.-23. 12 probíhají na obou pracovištích sanitární dny

27.12.-31.12. vánoční prázdniny

V tyto dny jsou obě pracoviště pro veřejnost uzavřena.

MATEŘSKÉ CENTRUM CIPÍSEK PŘEJE VŠEM

RODINÁM KRÁSNÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS!

Dne 21. října 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 termínů vítání

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

Justin Pilar

Elen Klapáčová

Jan Švejcar

Matyáš Plachý

Tereza Krobotová

Samuel Žváček

Viktorie Večeřová

Hana Kruliková

Adéla Brandecká

Lucie Fagošová

Šimon Vlkovský

Zuzana Maňáková

Anna Hejdušková

Matyáš Bouda

Agáta Burgetová

Jan Černý

Nicolas Kutmon

Kryštof Valenta

Tomáš Konštacký

Stanislav Kaliňák

Valérie Klemešová

Martin Burget

Albert Špunda

Patrik Grygar

Dan Kopečný

Marína Žáková

Den otevřených dveří a den internetu

zdarma

V úterý 7. prosince 2010 proběhne v našem

ICM Den otevřených dveří a při té příleži-

tosti budou mít naši návštěvníci internet zdar-

ma. Srdečně všechny zveme k prohlídce pro-

stor ICM a k seznámení se s pracovníky ICM

v čase od 14:00 do 17:30 hod.  

Soutěžte s ICM

Koncem listopadu vyhlásilo ICM Prostějov

dvě nové soutěže, do kterých se stále můžete

zapojit. První soutěž „Logo očima mla-

dých“ je určena pro kreativní jedince, kteří

chtějí pustit svou fantazii na špacír a zcela

nově uchopí tvorbu loga. Ti, kteří rádi hleda-

jí informace, se mohou zapojit do druhé sout-

ěže „Co skrývá web ICM“. Více informací

o obou soutěžích najdete 

na www.icmprostejov.cz. 

Konverzace pro veřejnost zdarma

Chcete se rozmluvit francouzsky nebo ang-

licky? Pak neváhejte a přihlaste se do kon-

verzace pro veřejnost, kterou vede Pauline

Renouf, účastnice Evropské dobrovolné slu-

žby, která působí v ICM Prostějov. Hlásit se

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

Začít je možné kdykoliv. Více informací o

nabídce konverzací pro veřejnost najdou

zájemci na www.icmprostejov.cz. 

Vánoce v ICM

V průběhu vánočních prázdnin, tj. od 23. pro-

since 2010 do 2. ledna 2011 bude Informační

centrum pro mládež Prostějov zavřeno.

Všem našim návštěvníkům i všem těm, kteří

nás podporují, přejeme krásné prožití váno-

čních svátků a šťastný vstup do nového roku

2011. 

www.icmprostejov.cz, icm@cmg.prostejov.cz 

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

Mateřské centrum Cipísek krmí lesní zvířátka

MATEŘINKA 2011

Téměř deset let už Mateřské centrum

Cipísek krmí v zimních měsících lesní zvířa-

ta v okolí Běleckého mlýna. Odtud totiž při-

jíždí pan myslivec Karel Michl na tradiční

lampionovou cestu s názvem Bude zima,

bude mráz. Letos se lampionové cesty za

panem myslivec zúčastnilo více jak 300 dětí

se svými rodiči a prarodiči.

Děti panu myslivci, který je na konci cesty

čekal, přinesli několik pytlů kaštanů, bukvic,

suchého chleba, zeleniny a dalších dobrot pro

zvířátka. MC Cipísek připravilo pro děti s

pomocí dobrovolných spolupracovníků krát-

kou pohádku o koblížkovi a také zpív ání a

tancování s kytarou. Díky Českým lesům a

Olomouckému kraji si pak děti odnesly i

odměny. Příští rok bude Cipísek pořádat lam-

pionovou cestu už po desáté.

-Mateřské centrum Cipísek-

Ve čtvrtek 31. března 2011, se od 15.00 hodin

v Městském divadle Prostějov uskuteční 12.

oblastní kolo přehlídky Prostějovská MATE-

ŘINKA.  Festival je zařazen do seznamu akcí

akreditovaných Ministerstvem školství, mláde-

že a tělovýchovy ČR a zároveň je vyhlášen

metodickou akcí pro učitelky mateřských škol.

Cílem projektu je přispívat k rozvoji osobnosti

dítěte předškolního věku, s důrazem na tvoři-

vost, aktivitu, citlivost vůči druhým lidem i

vůči životnímu prostředí. Pomáhat upevňovat

význam rodiny jako nenahraditelného pilíře

lidské společnosti a napomáhat rozvoji

vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou.

Vytvářet prostor pro výměnu zkušeností a

odborných poznatků mezi pracovníky v oblas-

ti předškolní výchovy a zároveň pomoci

zvýraznit pozici předškolního školství v rámci

celkového výchovně vzdělávacího systému v

České republice. MATEŘINKA je určena pro

děti od 3 do 7 let a délka vystoupení by nemě-

la přesáhnout 5 minut. Hudební, pohybová,

dramatická či jiná vystoupení, mohou být kon-

cipována i jako společná s rodiči, sourozenci,

případně s jinou skupinou dospělých nebo sta-

rších dětí. Fantazii se meze nekladou. Záštitu

nad festivalem převzalo Ministerstvo školství

mládeže a tělovýchovy, Česká komise pro

UNESCO a zastupitelé města Prostějov. 

Přihlásit se můžete do konce kalendářního
roku 2010 telefonicky na čísle 724101563,
emailem skolka@quick.cz nebo písemně na
adrese Speciální mateřská škola, Mozartova
30, 796 01 Prostějov
Jachník Tomáš, organizátor
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci listopadu své jubileum oslavili:

Eva  Mackuliaková Prostějov, Marta Jelínková Pro-

stějov, Ivanka Šebestová Vrahovice, Karel Volf Pro-

stějov, Josef Svorad Prostějov, Štefan Jurčík Prostě-

jov, Hana Pechanová Prostějov, Marie Hrubá Prostě-

jov, Jaroslav Procházka Prostějov, Marta Francová Vrahovice,

Alena Piňosová Prostějov, Eva Bartošová Prostějov, Miroslav

Vejmola Prostějov, Milan Čečman Prostějov, Františka Piňosová

Prostějov, Oldřich Kvapil Prostějov, Marta Knotková Prostějov, Jan

Kosek Prostějov, František Kouřil Prostějov, Miroslava Kalabisová

Krasice, Vladimír Kravák Krasice, Jan Zbořil Prostějov

František Matoušek Prostějov, Věra Ochmanová

Prostějov, Božena Konečná Prostějov, Bohumila

Lulovičová Prostějov, Bohumír Horák Prostějov,

Vlasta Ozaničová Prostějov, Josefa Vymazalová Prostějov,

Oldřich Šubčík Prostějov , Bronislava Dostálová Prostějov,

Jaroslava Šťastná Prostějov, Olga Hemerková Prostějov, Vlasta

Mačkalová Prostějov, Miloslav Zachar Prostějov, Svatopluk

Kaspar Vrahovice

Miroslav Soldán Prostějov, Alžběta Lišková Prostě-

jov, Libuše Ščudlová Vrahovice, Jaroslava Maca-

líková Prostějov, Vladimír Nezhyba Prostějov, Mila-

da Konšelová Prostějov, Vlasta Němcová Prostějov, František

Katolický Prostějov, Libuše Fellnerová Prostějov, Jan Závodský

Vrahovice, Josef Majer Prostějov, Josef Barnet Prostějov, Jar-

mila Soldánová Prostějov, Marie Mazalová Prostějov, Jaroslava

Komárková Prostějov, Josef Pařízek Prostějov, Libuše

Menšíková Vrahovice, Emma Pospíšilová Prostějov, Jaruška

Konečná Prostějov, Marie Králová Prostějov, Marie Micháliková

Čechovice, Miloslav Fechner Vrahovice

Jiřina Kvapilová Prostějov, Vlasta Konečná Prostě-

jov, Otakar Mráka Prostějov, Jaroslav Drobníček

Prostějov, Miloslava Černá Prostějov, Oldřich Otru-

ba Prostějov

Leokadie Hrbatová Prostějov, Jaroslav Látal

Prostějov, Růžena Motalová Vrahovice, Vlasta

Tylová Prostějov, Miroslava Jeřábková

Prostějov, Adolf Vlk Prostějov, František Mazura Prostějov,

Květoslava  Zatloukalová Prostějov, Bohumír Kučera Pro-

stějov

70

85

90

Anežka Pořízková Prostějov, Vlasta Vaňková

Prostějov

91

Božena Šindýlková Prostějov
92

Ludmila Zatloukalová Prostějov
94

Alois Sochůrek Prostějov

97

Dodatečné blahopřání zářijovému jubilantce: 

90 let  Hedvika Otrubová Prostějov

80

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
PONDĚLÍ  6. PROSINCE

17.30    VEČER S DOKUMENTY

JAVORÍČKO – příběh vypálené vesnice

PRŮZKUMNÝ PRAPOR 

dokument o lidech, kteří prošli afgánskou misí

TVÁŘE JSOU ZRCADLA

NAŠICH ŽIVOTŮ 

snímek o transplantaci lidského obličeje

Režie: Theodor Mojžíš. Vstup volný

přednáškový sál

ČTVRTEK  9. PROSINCE

SVAZ DŮCHODCŮ

místní organizace Prostějov

Vánoční přátelské posezení

přednáškový sál

75

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

7.12.2010  14.00      Aranžování pro každého.                                     H. Grulichová
VÁNOČNÍ VARIACE.

14.12.2010 14.00    Vánoce jsou za dveřmi. 
Přijďte se pochlubit vlastními recepty.
Posezení při kávě s ochutnávkou cukroví.

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

Devět desetiletí–hodně nebo málo v lid-

ském životě? Člověk, který naplnil tolik

roků smysluplnou prací, vychoval jednu,

dvě generace potomků v duchu vlastních

životních hodnot a ohlíží se zpět s uspoko-

jením, takový člověk je šťastný. Takový

člověk se dělí o své štěstí se svými nejbli-

žšími, přáteli, kamarády, takový člověk

nikdy nezůstane osamocen. Adolf Vlk

patří k těm šťastným-11. listopadu oslaví

devadesátiny.

A slavit bude s velkou rodinou a přáteli,

poblahopřát přijdou kamarádi, známí. Proto-

že kdo by neznal Došina, velkého Sokola,

který tělem i duší vyznával Tyršovo  motto

„V zdravém těle zdravý duch“ a řídil se jím

celý svůj život?! Přezdívku mu dala mamin-

ka, když zkrátila a zdrobnila jméno, které

zdědil po otci Adolfu I. Po něm podědil i

rodinnou tradici, a tou je hoteliérství, umění

kuchařské i číšnické, které se prolíná všemi

generacemi rodu. Ve šlépějích svého otce se

vydal už za studií na hoteliérské škole v

Praze. Pak ho však chtěla dělnická třída

napravit, a tak prošel  převychovou v země-

dělství a průmyslu. Po pár letech se ale vrátil

do svého rodného Prostějova zpátky ke

„svému“. Jako číšník nastoupil do legendární

vinárny U Tří králů. Za desítky let, kdy svou

práci povýšil na koníčka, prošel několika

podniky, které získaly věhlas a oblibu spoko-

jených strávníků. Druhým koníčkem byl pro

Adolfa Vlka sport. Od mládí, kdy vstoupil do

tělocvičné jednoty Sokol, zůstal věrným stou-

pencem masového sportu a všechny volné

chvilky zasvětil všestrannému tužení těla,

později jako dobrovolný trenér výchově

mládeže. Stejně jako jeho žena, která stojí po

jeho boku už přes šedesát let . 

Po dlouhá léta organizoval Došin v Prostě-

jově například Silvestrovský noční běh, závo-

dy všestrannosti ve sportovním areálu U

Kalicha nebo dětské dny v Šárce. Po odcho-

du do penze našel nový smysl života v příro-

dě, při práci na zahrádce a na chatě. Ale

neskončilo ani jeho sokolské období, nacvi-

čoval na všesokolské slety a zúčastnil se i cvi-

čení v Praze. Dodnes je činný v Sokole I. a

Sokolské župě,kam nejméně jedenkrát týdně

dochází.„Vzpomínám si, že nás brával do

cvičení odmalička. V tělocvičně na žíněn-

kách, na hrazdě, bradlech, mezi kruhy jsme

prožili s bratrem dětství, mládí. Díky sportu

jsme měli hodně kamarádů. Každé dva týdny

jsme jezdili na kolách nebo vlakem na výle-

ty. Poznávali jsme s ním okolí – Chornicko,

Konicko a další místa. Jsou to nádherné

vzpomínky,“ vybavuje si zážitky z dětství syn

Adolf, toho jména třetí. A lásku k všestranné-

mu pohybu vštěpoval Došin i svým dvěma

vnukům, z nichž prvorozený opět „oblékl“

tradiční rodové jméno Adolf a je čtvrtým

nositelem jména v pořadí. I on už má dnes

syna, a jak jinak, je to Adolf pátý. Toho teď

Došin houpe na kolenou s uspokojením, že

další generace dál ponese pochodeň rodu

Vlků.                                                      -jap-

NESTOR RODINY VLKŮ NA PRAHU ŽIVOTNÍHO JUBILEA
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DEVÁTÁ SOVIČKIÁDA ZNÁ SVÉ VÍTĚZE 
V pondělí 8. listopadu byli na dětském

oddělení prostějovské Městské knihovny

vyhodnoceni vítězové deváté Sovičkiády.

Nejlepší literární práce vzešla z pera

Tomáše Sajtlera, žáka 4.B ZŠ Jana

Železného v Prostějově. Tuto práci jsme se

rozhodli otisknout:

Když to po dobrém nejde, pane Veverko
Byl jednou jeden pán a ten se jmenoval Vever-

ka. A právě jemu se stalo něco zlého. Jednou
se pan Veverka šel projít ven. Jenže venku na
něho čekali dva lupiči, kteří ho přepadli. Jenže
pan Veverka si hrál na hrdinu a skončil v
nemocnici. Všichni známí za ním chodili a
dávali mu různé dárky. Když se pan Veverka
uzdravil, propustili ho z nemocnice. Z této zlé
zkušenosti se velmi poučil. Už ze sebe nedělal
hrdinu a přihlásil se do kurzu sebeobrany.

-měk-

UZAVÍRKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
Budova knihovny na Skálově náměstí bude

na dobu asi šesti měsíců zcela uzavřena z

důvodu rekonstrukce. V době uzavírky

pracovníci knihovny udělají vše proto, aby

půjčování knih a dalších dokumentů

pokračovalo alespoň v omezené míře. Veli-

ce se omlouváme za způsobené problémy.

Od 16.11.2010 jsme nuceni z důvodu rekon-

strukce Městské knihovny v Prostějově uza-

vřít budovu na Skálově nám. 6. (kromě dět-

ského odd. a pobočky na Studentské ulici).

Výpůjční doba všech knih a časopisů, které

jste si před tímto uzavřením vypůjčili, se Vám

automaticky prodlužuje až do 17. ledna 2011. 

Pokud chcete knihy a časopisy, které máte

půjčené, vrátit, můžete tak učinit na dětském

oddělení knihovny 

(Vápenice 9, Dům dětí a mládeže – Po, St,

Čt, Pá 11.00 – 17.00 hod.). Otevřena bude

také pobočka na Studentské ulici (ve čtvr-

tek 18. a 25.11. od 11.00 do 17.00 hod.).  Od

6.12.2010 až do konce této rekonstrukce

(předpokládá se v červnu 2011) budeme

zajišťovat provoz knihovny v náhradních

prostorách:

Čítárna, studovna, oddělení regionální literatu-

ry a hudební oddělení bude přesunuto do

budovy Střední zdravotnické školy, Vápenice

3, vedlejší vchod. 

Otevírací doba: 

Pondělí – pátek 8.00 -18.00 hod.
Úterý zavřeno

Půjčovna knih - oddělení pro dospělé čtenáře

bude přesunuto na pobočku na sídlišti Svobo-

dy 16/54, za nákupním centrem Haná, blízko

mateřské školy a čistírny oděvů.

Otevírací doba:

Pondělí – pátek 8.00 -18.00 hod.
Úterý zavřeno

Na pobočce na Studentské ulici 4/2 

(v budově Základní školy a reálného gym-

názia) bude rozšířena provozní doba:

Pondělí: 11.00 -17.00 hod. 
Čtvrtek: 11.00 -17.00 hod.

Omlouváme se za všechny nepříjemnosti,

které Vám tímto náhradním provozem způso-

bíme.

Těšíme se na setkání s Vámi jak v náhrad-
ních prostorách, tak také v příštím roce v

nově zrekonstruované knihovně. 
Pracovníci Městské knihovny Prostějov

ČTVRTEK 9. PROSINCE

17.00      Vánoční recitál 

Jaroslava Knejpa 

Pořad plný autorské poezie a povídek proložený písnička-
mi a vyprávěním prostějovského pábitele.

PÁTEK 17. PROSINCE

19.00 V MĚSTSKÉM DIVADLE

PROSTĚJOV, VOJÁČKOVO

NÁM. 1

NAHÝ WOLKER 

– premiéra

Provokativní název představení napovídá, že jde o netradi-
ční pohled na osobnost básníka Jiřího Wolkera. Děj hry,
sestavený z básní, dopisů a deníkových poznámek, se pohy-
buje mezi sněním, vzpomínkami a realitou. Zazní řada zhu-
debněných textů doprovázených živými muzikanty. 
Hrají: Vítězslav Lužný, Miroslav Ondra, Karolína Vejměl-

ková, Veronika Jiříčková,  Zuzana Dědochová, Jakub Hynd-

rich a další. 

Hudba: Karel Štulo

Režie: Aleš Procházka 

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Smíšený pěvecký sbor Exaudi
při Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Prostějově

srdečně zve na VÁNOČNÍ  KONCERT dne 12.prosince 2010 
v 17,00 hod. v modlitebně ČCE Kollárova 6,Prostějov.  
Na pořadu je řada vánočních skladeb s doprovodem 

malého komorního souboru.



Jednou jsem v  televizi sledoval sou-

těžní kvíz, který doposud běží a spočí-

vá v tom, že dotazovanému jsou známa 

první písmena hledaného výrazu, který 

obsahuje dvě slova. Dotaz na soutěží-

cího zněl: „jak se jmenuje brouk, kte-

rý má roh jako nosorožec a podobný 

název?“  Před soutěžícím se rozsvítila 

písmena NK. Otázka byla natolik zá-

ludná, že si nemohl vzpomenout.  Já 

bych možná dopadl stejně, doma je 

každý chytrý. Stresující klima soutěže a 

refl ektorů by se asi podepsalo i na mně. 

Tak jsem si vzpomněl na nosorožíka 

kapucínka.

Nosorožík kapucínek (Oryctes nasi-

cornis) je představitelem rozsáhlé čeledi 

Dynastidae, do které patří jedni z největ-

ších brouků, žijící převážně v  tropech a 

subtropech. K  nejznámějším předsta-

vitelům patří Dynastes hercules, žijící 

v pralesích střední Ameriky a přilehlých 

ostrovech. Samečci s rohem mohou mě-

řit i 18 cm. Celá čeleď se vyznačuje ro-

hem na hlavě a protilehlým rohem, nebo 

více rohy umístěnými na štítě. Tvar rohů 

se liší podle druhu. Samečci je používají 

v boji o samičky tak, že uchopí soupeře 

oběma rohy proti sobě a dokáží ho od-

hodit. Pokud soupeř nemíní uznat po-

rážku silnějším, může být i proštípnut 

jako kleštěmi. Všichni nosorožíci světa 

jsou konzumenti a uklízeči trouchnivého 

dřeva, podobně jako zlatohlávci. Imaga 

rovněž milují přezrálé ovoce, rostlinné 

šťávy , ale i jinou potravu rostlinného 

původu.Vzhledem k  tomu, že se jim 

životní prostředí v celém světě nezadr-

žitelně zmenšuje ve prospěch plantáží 

užitkových plodin, rychle z  přírody 

mizejí. Na území České republiky žijí 

dva druhy. Kromě zmíněného ještě 

menší druh, kterého jméno se pěkně 

pamatuje a když jsem ho poprvé slyšel, 

patřičně mě rozveselilo: Pentodon idio-

ta, druh vázaný na slaniska. Budeme se 

věnovat tomu prvnímu, kapucínkovi. 

Nosorožík kapucínek je v  přírodě 

opravdovou raritou. Najdeme ho na 

jihu státu výhradně na okrajích lesů, 

kde pomalu trouchnivějí dubové paře-

zy. Vzhledem k velikosti brouka a lar-

vy to musejí být pařezy po mohutných 

stromech, spotřeba potravy je značná. 

Navíc se musejí dělit s  roháči jinými 

zájemci. Vzhledem k úbytku takového 

prostředí se brouk už v přírodě takřka 

nevyskytuje. Většina druhů vázaných 

na toto specifické prostředí nezadrži-

telně z přírody ustupuje. Zde se ukazuje 

nutnost toto prostředí uměle udržovat. 

Nosorožík se ale osvědčil jako přizpů-

sobivý, plastický a nekonečně vynalé-

zavý druh. Na rozdíl od svých „paře-

zových kolegů“ roháčů, kteří nejsou 

schopni od svých požadavků ustoupit, 

začal obratně využívat lidskou činnost. 

Na každé pile nebo u stolárny je hro-

mádka pilin nebo hoblovaček. Pokud 

majitel netrvá na denním úklidu a hro-

mádky se vyvážejí jen párkrát do roka 

nebo za několik let, stačí mu to k  na-

prosto spokojenému životu a udržení 

silné populace. Oblíbil si místa, kde 

se používá a skladuje mulčovací kůra. 

S  rozvážením kůry pro zákazníky ši-

roko daleko se rozšířil a putuje po celé 

republice. Nezapomněl ani na kompos-

ty, ve kterých se ukládá dřevní odpad. 

Přímo „do noty“ mu hrají firmy, které 

se zabývají výrobou a distribucí kom-

postu. Pokud transport nepřežijí larvy 

ani dospělci, vždycky přežije několik 

vajíček. Nejsilnější kapitální kusy, kte-

ré jsem potkal,  se vyvíjely v  pilinách, 

kterými zasypával pumpař rozlitý olej 

a pak je metl ke zdi benzínové pum-

py.  Dnes lze odpovědně prohlásit, že 

téměř každá vesnice nebo město mají 

své nosorožíky. Proč jste je ještě nevi-

děli? Nosorožík vede skrytý noční život. 

Přes den je zahrabán hluboko v rostlin-

ném detritu. Dospělí brouci se vyskytují 

od konce května do srpna. Na přelomu 

června a července se páry vzájemně vy-

hledávají. Pokud je teplý a bezvětrný ve-

čer, přibližně v 21.45 vyletují a lze je po-

zorovat v  okolí prostředí, kde žijí, např.  

kolem pil, stoláren a kompostů. Let končí 

mezi 22.30 a 23.oo hodinou. Obrovského 

brouka v  letu nelze přehlédnout a jeho 

pozorování patří k  nezapomenutelným 

zážitkům.  Chcete-li krásnému a záko-

nem chráněnému broukovi pomoci, ne-

buďte příliš úzkostliví k hromádce pilin 

nebo hoblovaček. Ideálním prostředím 

jsou kupky drti po výbrusu pařezů, po-

kud jsou na odlehlém místě. Když už se 

tato problematická a pro některé druhy 

živočichů likvidační činnost musí dělat, 

ať prospěje jiným. Nespěchejte s  úkli-

dem.   Text: Ing.Vojtěch Jiříček 

 Foto: Ing. Ivo Abrahámek

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Jednou jsem v  televizi sledoval sou- jsou konzumenti a uklízeči trouchnivého schopni od svých požadavků ustoupit, své nosorožíky. Proč jste je ještě nevi-d l l d l k klí č h éhh h d ý h ž d ků é žík č š ě

Kdyby mi někdo před 27. říjnem 
letošního roku vypravoval příběh, 
který jsem po tomto datu prožila já, 
slzy dojetí by mi sice zalily obě oči, ale 
těžko bych uvěřila.
V týdnu před „Dušičkami“ jsem poblíž 
bývalé Vitany a později na Kojetínské 
ulici spatřila velmi zanedbaného, 
špinavého psa se zdredovanou srstí 
plnou lopuchových plodů a suchých 
stébel, viditelně stresovaného 
a vyhladovělého. Po vlídném 
oslovení sice zpozorněl, neblahé 
zkušenosti, které zřejmě prožil, mu ale 
nedovolovaly moji vstřícnost opětovat. 
Přivolaná hlídka městské policie se o 
odchyt sice pokusila, vystrašený pes 
byl ale rychlejší…
V dalších dnech, zvláště při pohledu na 
naši, po všech stránkách zabezpečenou 
psí slečnu, jsem velmi emotivně 
prožívala tvrdý osud toulavého přítele 
člověka a moc jsem si přála, aby 
se ho nějaký dobrý člověk ujal. Že 
tím dobrým člověkem budu já, jsem 
nepředpokládala. O víkendu se totiž 
stalo něco naprosto neuvěřitelného. 

Při pohledu z okna v Kralicích, 
kde bydlím, jsem spatřila tohoto 
nešťastného tvorečka před brankou 
našeho domu trpělivě čekajícího, až 
mu bude umožněno vstoupit.
A co bylo dál? Za pomoci celé rodiny 
byl ošetřen, veterinárně vyšetřen a 
naočkován a po odborném sestřihu 
zplstnatělé srsti je asi pětiletý psí 
krasavec – střední pudl – viditelně 
spokojený.
Ráda bych zjistila, zda někde žije jeho 
lidská smečka, ze které se ztratil, a 
která ho postrádá. Prosím, ozvěte se!
 M.M.- kontakt 581003355 večer

Ve dnech 26. 9. – 

1. 10. 2010 jsme se 

my, studenti čtvr-

tého ročníku Re-

álného gymnázia v 

Prostějově, zúčast-

nili studijního po-

bytu na Fyzikálním 

ústavu Akademie 

věd České repub-

liky. 

Na vlastní oči 

jsme si měli mož-

nost prohlédnout 

nejmodernější technické vybavení 

vědeckých laboratoří prestižních fy-

zikálních i matematických oborů, 

poutavá a bezesporu velmi zajímavá 

byla přednáška známého popularizá-

tora vědy RNDr. Jiřího Grygara, CSc. 

o kosmickém záření. Následně jsme 

se přesunuli do ústavu plazmatu, kde 

se nachází Tokamak (zařízení vytvá-

řející magnetické pole), který slouží 

jako nádoba pro uchování vysoko-

teplotního plazmatu. Zdejší výzkum 

je zaměřen na problémy související 

s  celosvětovým úsilím o uskutečně-

ní termojaderné fúze, jež představu-

je prakticky nevyčerpatelný budoucí 

zdroj energie. Prohlédli jsme si i pro-

story Českého rozhlasu a žižkovskou 

televizní věž. Pondělní program byl 

doplněn o divadelní představení Re-

vizor od N. V. Gogola ve Stavovském 

divadle. Následující den jsme prožili v 

Ústavu jaderné fyziky v Řeži, kde jsme 

nahlédli do otevřeného jaderného re-

aktoru. Zajímavé bylo i muzeum MHD 

v Praze a mikroskop atomárních sil ve 

Fyzikálním ústavu, kterým jsme mohli 

pozorovat jednotlivé atomy. Součástí 

exkurze byla také přednáška o Evrop-

ské organizaci pro jaderný výzkum 

CERN a supravodivosti, nechyběla ani 

návštěva v  České televizi. Zde jsme 

se prošli po studiích virtuální reality 

a seznámili se s výrobou cyklických 

pořadů. Ve večerních hodinách jsme 

měli příležitost prohlédnout si tech-

nické vybavení pražského digitálního 

planetária. Poslední den výpravy za 

poznáním jsme zavítali do pražské 

Tróje, kde se nachází Matematicko-fy-

zikální ústav Karlovy univerzity. 

Studijní pobyt byl určitě velkým pří-

nosem pro studenty se zájmem o vědu 

a techniku a budoucím ročníkům ji 

můžeme vřele doporučit.   

Jan Stískal 4V

Reálné gymnázium pokračuje ve studijních
pobytech studentů ve Fyzikálním ústavu AVČR

24. listopadu 201024. listopadu 2010 2525



Škola poskytuje střední vzdělání ve 

čtyřletém oboru 63-41-M/02 Obchod-

ní akademie zakončeném maturitní 

zkouškou. Cílem je připravit absolven-

ty tak, aby uspěli při přijímacím řízení 

na vysoké školy a dokázali se uplatnit  i 

v praktickém životě. 

Ve školním vzdělávacím programu 

je posílena výuka jazyků (nejen české-

ho, ale zejména hlavního cizího jazyka, 

kterým je převážně angličtina, druhým 

jazykem je němčina) a společensko-

vědních předmě-

tů. Velký důraz 

je kladen na vyu-

žívání informač-

ních technologií 

a samozřejmě na 

odborné předměty 

(ekonomika, účet-

nictví, písemná a 

elektronická komunikace, právo). Ve 

4. ročníku si mohou žáci formou voli-

telných hodin rozšířit výuky těch před-

mětů, ze kterých hodlají skládat tzv. 

státní maturitu. 

Škola nabízí:
4 učebny výpočetní techniky, 2 jazyko-

vé učebny,

složení státních zkoušek ze zpracování 

textu a z písemné a elektronické komu-

nikace, získání řidičského oprávnění a 

účast na hodinách společenského tance,

zvládnutí účetnictví na počítači v pro-

fesionálním programu,

pro žáky 1. ročníku adaptační kurz a 

lyžařský výcvikový kurz, pro žáky 2. roč-

níku sportovně-turistický kurz,

návštěvy fi lmových, divadelních před-

stavení, koncertů, veletrhů,

exkurze do fi rem a bank k  doplnění 

výuky,

besedy s odborníky na nejrůznější té-

mata,

talentovaným žákům účast v soutěžích 

v  psaní na klávesnici, ve sportovních a 

jazykových soutěžích,

konání praxe ve fi rmách ve 2. a 3. roč-

níku,

zájezdy do Vídně a Prahy.

Přijímací řízení
Pro školní rok 

2011/2012 škola ote-

vírá dvě třídy prvního 

ročníku po 32 žácích.

Přijímací zkoušky 

se nekonají, hlavním 

kritériem pro přijetí 

jsou studijní výsledky 

ze základní školy (z 8. ročníku a 1. po-

loletí 9. ročníku) nebo odpovídajících 

ročníků nižšího gymnázia a  pomoc-

ným kritériem další skutečnosti: účast 

a umístění ve školních, regionálních a 

celostátních soutěžích v  českém jazyce, 

matematice a v cizích jazycích. 

Uplatnění absolventů
Většina úspěšných absolventů školy 

(přes 90 %) se hlásí ke studiu na vysoké 

a vyšší odborné školy zejména s  ekono-

mickým zaměřením, jako např. VŠE Pra-

ha, ekonomické fakulty různých VŠ (VŠB 

Ostrava, Slezská univerzita Opava, VUT 

Brno), Moravská vysoká škola Olomouc, 

Regionální vzdělávací centrum Univerzi-

ty Tomáše Bati Zlín v Prostějově atd., ale 

i na právnické fakulty a univerzity.

Ostatní absolventi mají široké uplatně-

ní v  ekonomických, obchodních, admi-

nistrativních  a organizačních činnostech 

ve všech typech organizací.

Dny otevřených dveří: 6. 1. a 10. 2.  

2011. Po předchozí dohodě je možno  

navštívit školu kdykoliv. Srdečně zve-

me všechny zájemce o studium.  

Ing. Petr Lipčík

Zástupce ředitele Gymnázia Jiří-
ho Wolkera Michal Müller společně 
s koordinátorkou pro zahraniční spo-
lupráci Lenkou Ornerovou navštívili 
na podzim Leon Foucaut Gymnasium 
v německé Hoyerswerdě.

„S ředitelem partnerské školy Uwe 
Blazejczykem jsme v prvé řadě vyhod-
notili nedávné Mezinárodní sportovní 
hry mládeže, které proběhly v květnu le-
tošního roku u nás v Prostějově, a jednak 
jsme projednali další spolupráci obou 
škol až do roku 2012. Jde zejména o bu-
doucí výměnu učitelů našich gymnázií, 
která by měla pravděpodobně proběh-
nout už v červnu příštího roku. Výměna 
se bude týkat jak oblasti výuky cizích ja-
zyků, tak i prezentace České republiky a 
našeho regionu,“ přiblížil smysl návště-
vy Michal Műller. 

Nejbližší akcí je Multikulturní týden, 
pořádaný partnerským gymnáziem v Ho-
yerswerdě v listopadu 2010.

Co se týče budoucnosti Mezinárodních 
sportovních her, štafeta je nyní v rukou 
polské Šródy. „V Hoyerswerdě proběh-
ly hry v roce 2008, o dva roky později 
se stalo hostitelem mladých sportovců 
město Prostějov a právě zde se k dalšímu 
pořadatelství přihlásila Šróda. Věřím, že 
naše i německé zkušenosti mohou pol-
ským partnerům pomoci a jsme ochotni 
jim poradit. V každém případě se bude-
me společně snažit, aby nově založená 
tradice Mezinárodních sportovních her 
pokračovala,“ dodal zástupce ředitele 
GJW Michal Műller.

Do Hoyerswerdy se vypravila ve stej-
ném termínu i zástupkyně ZŠ Palackého 
Dagmar Přikrylová.

„Také naše škola má v tomto ně-
meckém městě svého partnera, kte-
rým je I.Mittelschule. Společně při-
pravujeme jazykový projekt a rádi 
bychom naše partnerství rozšířili 
ještě i o základní školu v Polsku. My 

jsme zatím s našimi aktivitami ve 
srovnání s gymnáziem na začátku, 
ale jsme přesvědčeni, že i náš projekt 
přinese očekávané výsledky, a to ne-
jen ve výuce cizích jazyků,“ shrnula 
Přikrylová.  -jg-

Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Ve středu 20. října 2010 se Obchod-

ní akademie Prostějov stala tradičně 

místem setkání talentů v psaní na 

klávesnici. Soutěž je pro žáky základ-

ních škol, letos se jich sešel rekordní 

počet – 11 družstev (celkem 47 žáků). 

Družstva i jednotlivci měli možnost 

“zkřížit zbraně” v  rychlostním psaní 

se svými vrstevníky z  jiných škol. 

Zároveň se seznámili s  programem 

ZAV, na kterém výuka psaní probíhá. 

Zvítězilo družstvo ze ZŠ Vrbátky (B) 

ve složení Petra Dokoupilová, 

Ivana Trávníčková, Romana Filická, 

Jana Nesvadbová. Na druhém místě se 

umístilo družstvo ZŚ Určice a na třetí 

příčce skončil tým ZŠ Vrbátky (A). V 

jednotlivcích se na medailových poz-

icích umístily Petra Dokoupilová, Ivana 

Trávníčková (obě ZŠ Vrbátky), Marie 

Domesová (ZŠ Určice). 

Všem účastníkům moc děkujeme a 

přejeme hodně štěstí v dalším snažení.

Soutěž se uskutečnila za fi nanční 

spoluúčasti města Prostějova.

Mgr. Jana Hradečná

Obchodní akademie Prostějov je škola zřizovaná Olomouckým krajem
Zaujímá významné místo v soustavě středních škol v Prostějově a regionu

24. listopadu 201024. listopadu 20102626



Informace Školství 
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informací Volný čas

Minulý školní rok se většina žáků 

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 za-

pojila do 1.ročníku tvůrčí soutěže na 

téma „Zdraví a já“ a nakreslila  ob-

rázek či komiks nebo napsala sloho-

vou práci. Soutěž vyhlásila Vojenská 

zdravotní pojišťovna. 

V  pátek 1. října 2010 proběhlo 

v Praze v Galerii minerálů v Londýn-

ské ulici slavnostní vyhlášení soutěže, 

kterého se zúčastnili i zástupci  školy 

paní učitelky Renata Kratochvilová, 

Jitka Chmelařová a vybrané žákyně . 

Do soutěže se zapojilo 343 škol z Čes-

ké republiky a bylo přihlášeno 6  813 

prací. Všechny příspěvky posuzovala 

odborná porota v čele se spisovatelkou 

a novinářkou Barbarou Nesvadbovou. 

Součástí vyhlášení byl také křest kni-

hy pohádek Garpíškoviny, kterou Bára 

Nesvadbová napsala,  a tak se výherci  

zároveň stali kmotry knihy společně 

s herečkou Jitkou Čvančarovou.

     Škola zaslala do této soutěže 683 

prací a stala se absolutním vítězem 

v  kategorii nejvíce poslaných výtvo-

rů. Žáci vyhráli  sportovní vybavení  

(míče, dresy) v  hodnotě 40  000 Kč a 

ještě 6 notebooků  – to vše v  celkové 

hodnotě 160  000 Kč. Děti měly z  vý-

hry obrovskou radost. Tématu „Zdra-

ví“ věnujeme spoustu času. O tom 

svědčí i nově získaný titul pro naši 

školu „Škola podporující zdraví“, kte-

rý máme jako jediní v Prostějově.

Mgr. Renata Kratochvilová

1. ročník soutěže na téma 1. ročník soutěže na téma 
Zdraví a Já 2010Zdraví a Já 2010

 Zasedání nového zastupitelstva, 

které vzešlo z komunálních voleb, spo-

jené s  volbou starosty proběhlo 4.lis-

topadu a nový starosta , pan Miroslav 

Pišťák, byl úspěšně zvolen. Pro pěvecký 

sbor Cyrilometodějského gymnázia 

a mateřské školy v  Prostějově bylo 

velkou poctou zazpívat na úvod celé 

události státní hymnu ČR. Všem, kteří 

v  nacházejícím volebním obdobím 

budou rozhodovat o rozvoji města, 

tak znovu zazněl i text s  hlubokou 

symbolikou pro jejich službu všem 

občanům, pro které je město Prostějov 

„domovem“.

 Sbormistryně Mgr.Bohumila 

Měchurová nacvičila zpívanou verzi 

statní hymny ve velmi krátkém čase 

( na přípravu měla jen několik dnů), 

studenti však projevili pochopení 

pro mimořádné zkoušky, aby vše do-

padlo co nejlépe. V  této době probíhá 

v  pěveckém sboru gymnázia již 

příprava na blížící se Vánoční koncert, 

který se uskuteční v neděli, 19.prosince 

v  17 hodin v  divadelním sále Národ-

ního domu a na který srdečně zveme 

všechny příznivce České mše vánoční 

„Hej mistře“ od Jana Jakuba Ryby. 

Spolu s  touto již tradiční částí pro-

gramu zazní i několik méně známých 

vánočních skladeb a koled. Vstupenky 

budou k  dispozici v  předprodeji nebo 

přímo v  kanceláři CMG na Komen-

ského ulici.

S  činností sboru, ale pochopitelně i 

ostatními aktivitami a děním se můžete 

blíže seznámit 7.prosince 2010, kdy 

CMG a MŠ v Prostějově pořádá od 14,45 

hod Den otevřených dveří.  -cmg-

Pěvecký sbor CMG zazpíval při volbě starosty

Prostějovští vozíčkáři děkují městu Pro-

stějovu za poskytnutí veřejné fi nanční pod-

pory ve výši 25000 Kč, která bude využita k 

činnosti Prostějovských 

vozíčkářů a jejich členů. 

Tento fi nanční příspě-

vek nám, mimo jiné, 

umožňuje sportovní 

vyžití v basketbalu, fl or-

balu. Scházíme se každé 

pondělí ve Sportcentru, 

Olympijská ulice. Tou-

to cestou bychom rádi 

oslovili nejen vozíčkáře a 

jejich přátele, ale všechny 

ty z řad postižených, kteří 

mají zájem o sportov-

ní využití volného času. 

Přijďte mezi nás, přijďte si zasportovat. Těší-

me se na Vás.  Zájemci se mohou kontaktovat 

na čísle 739 492 414.     Prostějovští vozíčkáři

Vozíčkáři děkujíVozíčkáři děkují

  Dne 6. 10. 2010 byla naše škola přijata 

do sítě „Škol podporujících zdraví.“.

Prezentovali jsme svůj projekt v Státním 

zdravotním ústavu v Praze, který  je garan-

tem tohoto projektu, u tzv. “Kulatého sto-

lu“. Projekt jsme obhajovali společně s dal-

šími 2 školami. Náš projekt byl posouzen 

odbornou komisí, která rozhodla o našem 

přijetí a škola získala titul ZDRAVÁ ŠKO-

LA. Je to pro nás  velká prestiž, protože v ce-

lém Olomouckém kraji je těchto škol pouze 

7 a v Prostějově jsme jediní. Ještě před zís-

káním tohoto titulu předcházela  návštěva 

komise pracovníků ze Státního zdravot-

ního ústavu v Praze,  z Krajské hygienické 

stanice v  Olomouci a z  Krajského úřadu 

Olomouc. Naše škola je velmi zaujala svým 

výborným vybavením, pozitivním prostře-

dím i snahou učitelů o vzájemnou pohodu 

a vstřícnost.  

Cílem našeho projektu je výchova har-

monicky rozvinuté osobnosti se schopností 

všestranně se vzdělávat pro další profesi a za-

řazení do praxe v každodenním životě. Hlav-

ní úkoly tohoto projektu jsou např.: výchova 

k  demokracii, mimoškolní výchova žáků, 

zvyšování fyzické zdatnosti, zásady zdravé 

výživy, protidrogová prevence, výchova k lep-

ším vztahům v kolektivu a další. Budeme se 

snažit,  aby se u nás děti cítily stále lépe a aby 

úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpo-

vědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi 

jejich celoživotní priority. Mgr. Jana Kissová, 

 koordinátor projektu                   

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 
se stala „ ZDRAVOU ŠKOLOU“ 

         
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Prostějov

 okresní organizace místní organizace

Děkujeme městu Prostějov za poskytnutí 

veřejné fi nanční podpory na rok 2010. 

Panu Pišťákovi, starostovi a panu Mgr.Mačákovi, náměstkovi hejtmana Olomouc-

kého kraje za fi nanční sponzorský dar ve výši 10 000 Kč, kterým přispěli na zajištění 

činnosti naší organizace.  Jménem zdravotně postižených a seniorů 

                                   Doseděl Karel
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Střední odborné učiliště obchodní 

v Prostějově  je podle Zákona č. 179/2006 

Sb. o dílčích a úplných kvalifi kacích auto-

rizovanou osobou pro ověřování výsled-

ků celoživotního vzdělávání, aniž by zá-

jemce musel chodit do školy. Je obvyklé, 

že lidé pracují v  jiném oboru, než který 

vystudovali. Svůj obor ovládají velmi 

dobře, ale nemají k němu jiný doklad než 

svůj původní výuční list. Národní sousta-

va kvalifi kací umožňuje získat jak dílčí 

kvalifi kace (uchazeč získá „osvědčení o 

dílčí kvalifi kaci“), tak postupně na princi-

pu puzzle (t.j složením předepsaných díl-

čích kvalifi kací) i úplnou kvalifi kaci, která 

nahradí výuční list v příslušném oboru.

Akreditace  je pro obory:

 Kuchař

 Číšník   

 Cukrář

 Řezník

 Prodavač

 Brašnář

Škola pro zájemce uspořádá přípravný 

kurz pro danou dílčí kvalifi kaci.

Zkoušky i kurzy jsou za úplatu.

Kontakty: www.nsk.cz; www.narodni-

-kvalifi kace.cz; www.souobch.pvskoly.cz

Tel.:582 351 977

Dále nabízíme:
Rekvalifi kační kurzy podle Zákona 

č. 176/2009 Sb. v oborech vzdělání:

 Kuchař

 Číšník  

 Cukrář

 Řezník

 Prodavač

 Brašnář

Doplňkové kurzy 
pro jednotlivce a fi rmy:

 Dárkové balení

 Moderní dezerty

 Dorty k různým příležitostem

 Kurz studené kuchyně

 Modelář nehtů gelovou technikou

 Manikúra – péče o ruce

 Základy líčení – denní líčení

 Základy líčení – večerní líčení

 Péče o nohy – pedikúra

 Složitá obsluha – kurz pokročilý

 Jednoduchá obsluha – základní kurz

 Barmanský kurz

 Barista

  Základy počítačové gramotnosti 

– základní verze

  Základy počítačové gramotnosti 

– rozšířená verze -PR-

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Letos v září se naše třída zúčastnila po-

sledního školního výletu do Prahy. I přesto, 

že jsme se všichni neskutečně těšili na první 

„normální“ – tedy pro nás kulturní – výlet, 

vraceli jsme se s ještě daleko většími dojmy. 

Někomu to může připadat jako obyčej-

ný nudný výlet po památkách, všude plno 

lidí, že se nedá ani hnout, ale my jsme byli 

opravdu dojatí. Prostě to byl výlet do CIVI-

LIZACE, oproti výletům, kterých jsme si 

na naší škole užili v minulosti. Žádné husté 

lesy, chatrné chatky, ranní rozcvičky, špinavé 

oblečení, zápach kouře od táboráku, žádné 

noční stezky odvahy ani jinak náročné adre-

nalinové výpravy, byl to výlet do hlavního 

města naší republiky, kde se to kulturou, pře-

pychem a zábavou doslova hemžilo. 

Ubytování skoro v centru Prahy, to pro 

nás znamenalo snadný přístup k  nejvý-

znamnějším skvostům tohoto města. Kdy-

koliv to jen šlo, využili jsme veškeré možné 

dopravní prostředky, od metra až po tram-

vaj. Díky obrovské připravenosti našich 

učitelů jsme nepocítili žádný náznak nudy, 

jelikož program byl opravdu nabitý. 

Jako první a zároveň i strategický bod pro 

nás byla Petřínská rozhledna, ze které jsme 

měli možnost vidět celou Prahu, kam jen oko 

dohlédlo a díky nádhernému počasí tomu 

tak i bylo. Naše cesta dále vedla přes Pražský 

hrad na Karlův most a přes Staroměstské 

náměstí až na „Václavák“.  Škoda jen, že se 

nemůžeme podělit o všechny ty nádherné 

fotky i se čtenáři.  Na večery pro nás byla při-

pravena taková překvapení, že doteď máme 

ještě každý živé vzpomínky. Křižíkova fontá-

na plná barev společně s hudbou a tancem, 

to byl pro všechny zúčastněné nepopsatelný 

zážitek. A i když naše generace do divadla 

chodí převážně jen se školou, téma diva-

delního představení, u kterého jsme strávili 

jeden z večerů, bylo jako ušité právě pro nás.  

Byl to pro nás pro všechny ten nejúžasnější 

výlet, za který vděčíme především našim 

učitelům, kteří se zasloužili o přípravu a celý 

program, ale také to byl jeden z mála výletů, 

kde jsme se všichni snažili vytvořit opravdo-

vý a nekonfl iktní kolektiv. Věřím tomu, že až 

se po letech setkáme na nějakém srazu, hned 

první vzpomínka poputuje přímo do hlav-

ního města Prahy.  Nela Trnečková, 4.A, 

 Trivis Prostějov

ZŠ a MŠ Jana Železného  Prostějov 

je ve školním roce 2010/2011 zapojena 

do dvouletého mezinárodního projektu 

„Globální rozvojové vzdělávání“. 

Garantem je ARPOK – agentura 

rozvojové a humanitární pomoci Olo-

mouckého kraje.

Koordinátorka školy pro multikul-

turní výchovu se začátkem října zúčast-

nila spolu s  ostatními čtyřmi zástupci 

vybraných škol z  ČR a dvěma lektory 

z Arpoku mezinárodní konference, kte-

rá se konala v anglickém Leedsu. Dal-

šími účastníky byli zástupci z  Brazílie, 

Rakouska,Velké Británie a afrického 

Beninu. Celá akce byla fi nancována ze 

sociálních fondů EU.

Cílem mezinárodního jednání bylo 

zaměření  se na zvyšování povědomí  o 

globálním rozvojovém vzdělávání.  

GRV je celoživotní vzdělávací proces, 

který přispívá k pochopení rozdílů a podob-

ností mezi životy lidí v rozvojových a roz-

vinutých zemích  usnadňuje porozumění 

ekonomickým, sociálním, poli-

tickým, enviromentálním a kulturním pro-

cesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti 

a podporuje hodnoty a postoje tak, aby lidé 

byli schopni a ochotni aktivně se podílet 

na řešení lokálních a globálních problémů 

/např. chudoba, lidská práva, dětská práva, 

humanitární pomoc, diskriminace, negra-

motnost atd./.

Při pracovních setkáních docházelo 

mezi účastníky k  výměně kontaktů – 

adres, e-mailů i telefonů, které jsou pří-

slibem další spolupráce mezi školami 

v oblasti multikulturní výchovy.

Tento projekt navazuje na den pro-

jektové multikulturní výchovy a výcho-

vy demokratického občana a pochope-

ní etnické skupiny Rómů, který proběhl 

dne 15. března 2010 na MŠ a ZŠ Jana 

Železného Prostějov. Ta žije spolu s 

námi Čechy, Moravany, Slezany i ostat-

ními obyvateli na území naší republiky. 

Projekt „Rómové“ podpořilo Zdravé 

město Prostějov. Mgr. Eva Matoušková

 Koordinátora pro multikulturní 

 výchovu ZŠ Jana Železného Prostějov

GLOBAL CURRICULUM GLOBAL CURRICULUM 

KULTURNĚ-HISTORICKÁ EXKURZE DO PRAHY

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.
se sídlem Havlíčkova 2920/24, 796 01 Prostějov /vchod ze Šafaříkovy ulice/

www.trivis.pvskoly.cz

Zveme Vás na    DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 8. prosince 2010, 8.00 – 15.30 hod

Nabízíme: 

 prohlídku výukových prostor s možností účasti ve výuce  ukázku sebeobrany

 zkoušku přijímacích testů   využití nové laserové střelnice

Další Den otevřených dveří: 19. ledna 2011

REÁLNÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA M STA PROST JOVA, 

STUDENTSKÁ UL. 2 

po ádá ve st edu dne 
8. prosince 2010 

 

DEN OTEV ENÝCH 
DVE Í 

 
Od 8.00 budou mít rodi e žák  možnost 
nahlédnout p ímo do vyu ovacích hodin. 
 
Od 14.00 do 17.00 je p ipraven program 
pro rodi e, výchovné poradce a žáky 
sedmých a devátých t íd ZŠ - zájemce o 
studium na Reálném gymnáziu. 

Zájemci z ad žák  si mají možnost 
vyzkoušet test z obecných studijních 

p edpoklad . 
 

SRDE N  ZVEME! 
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 Hned několik nadstandardních aktivit 

jsme mohli zaznamenat na podzim na 

prostějovské Střední zdravotnické škole.

 Škola je zapojena od dubna 2010 do 

projektu „Další vzdělávání pro pracovníky 

škol a školských zařízení v OK v oblasti In-

tegrovaného záchranného systému“, který je 

realizován v  rámci Operačního programu 

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a 

je spolufi nancovaný Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem ČR.

 Jak jsme se dozvěděli, přes celé léto se 

připravovala technická a teoretická část to-

hoto projektu, na kterém se dále spolupodílí 

složky Integrovaného záchranného systému 

Olomouckého kraje a jehož cílem je vy-

školit celkem 250 středoškolských kantorů 

OL kraje v několika výukových modulech, 

týkajících se první pomoci a ochraně člo-

věka za mimořádných událostí. Poznatky 

pak vyučující převedou do svých Školních 

vzdělávacích plánů a předají svým žákům 

v běžné výuce.

 Další aktivitou je školení seniorů pod 

názvem "Odpovědným přístupem ke své-

mu zdraví, k vitalitě a spokojenosti ve stáří". 

Kurz je určen pro zájemce starší 60 let a na-

bízí mimo jiné témata o problematice ana-

tomie a fyziologie mozku, poruch centrální 

nervové soustavy a cévních mozkových pří-

hod, dále zdravá výživa ve stáří, zdravý ži-

votní styl atd. Celý kurz probíhá za fi nanční 

podpory města Prostějova.

 Školení první pomoci pro zaměstnance 

je dlouhodobá aktivita pro zájemce z  řad 

prostějovských organizací nejrůznějšího 

druhu, také fi nančně podporovaná městem 

Prostějovem. Aktuálně to byli celkem ve 

čtyřech skupinách i úředníci prostějovské 

radnice, kteří se teoreticky i prakticky 

naučili, jak poskytovat první pomoc 

v nejběžnějších situacích, které mohou pot-

kat mimo jiné i jejich klienty přímo v pros-

torách městského úřadu.

 Nebojme se také dodat, že všechny tyto 

aktivity realizují pedagogové školy ve svém 

volném čase a v případě projektů během své 

dovolené, neboť nelze narušovat výchovně 

vzdělávací proces, tedy běžnou výuku. 

-mm-

se jmenovala soutěž zaměřená na 
historii města, kterou uspořádalo Sport-
centrum – DDM dne 25.10. Soutěže se 
zúčastnilo 34 žáků z prostějovských škol 
ve dvou kategoriích. Účastníci odpoví-
dali na testové otázky, zjišťovali různé 
údaje na historických budovách přímo 
v centru města a zakreslovali určené ob-
jekty do plánku města. V kategorii 6. – 7. 
třída zvítězili Pavel Honkyš a Jiří Šmída 
z Gymnázia J. Wolkera, druhé místo ob-

sadili Dominik Kobeda a Richard Kočí ze 
ZŠ E. Valenty, třetí místo Anna Chytalová 
s Karolínou Lakomou ze ZŠ Palackého. 
V kategorii 8. – 9. třída zvítězili Adam 
Goga a Michael Koutný opět z Gymná-
zia J. Wolkera, druhé místo získali  Petr 
Slavík s Davidem Maderem a 3. místo 
Hana Handlová s Kristýnou Blažkovou, 
obě družstva ze ZŠ E. Valenty.

Mgr. Zdeněk Rajtr

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Poznáváme naše městoPoznáváme naše město

Aktivní podzim na zdravotnické školeAktivní podzim na zdravotnické škole

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

 
 

SPORTCENTRUM – d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel.: 582 330 883 
www.sportcentrumddm.cz 

 
 
 
Znáte p íb hy Rychlých šíp ? Víte, kdo je to Široko nebo 
Velký Vont? etli jste knihy od Jaroslava Foglara? Cht li 
byste se dov d t více informací o jeho život  a díle? Pokud 
ano, pak zveme zájemce bez rozdílu v ku (to je d ti, mládež i 
dosp lé) na tajemný 

 

 
 

 
 
 
 
 
KDY: v sobotu 11. prosince 2010 
KDE: na d tském dopravním h išti v ul.  

B í. apk  v Prost jov  
 

PROGRAM: 
14:00 – 16:00 výstavka o život  a díle J. Foglara, vzniku 

kresleného seriálu Rychlé šípy, 
sout že inspirované dílem J. Foglara,  
sout žní test o drobné odm ny. 

16:00 – 17:00 VE ER SV TEL – h išt  ozá ené sv tlem sví ek 
po ad o Rychlých šípech  
a spisovateli Jaroslavu Foglarovi. 

17:00 –  ?? Volná beseda, prohlídka výstavky. 
 
CO S SEBOU:  Každý si p inese sví ku.  
Vstup volný.  
 
 
 
Informace:  Sportcentrum – DDM, 
 

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz,  582 332 297 
zdenek.rajtr@seznam.cz,  606 421 542 
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Muži:
4.12.2010 (sobota) 17.00h. LHK Jestřábi Prostějov : SHK Hodonín

8.12.2010 (středa) 18.00h. LHK Jestřábi Prostějov : HC Orlová

15.12.2010 (středa) 18.00h. LHK Jestřábi Prostějov : VHK Vsetín

Junioři:
3.12.2010 (pátek) LHK Jestřábi Prostějov : VHK Vsetín

10.12.2010 (pátek) LHK Jestřábi Prostějov - volno

12.12.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Uherské Hradiště

19.12.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC RT Torax Poruba

Starší dorost:
3.12.2010 (pátek) LHK Jestřábi Prostějov : SK Karviná

5.12.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Zubr Přerov

12.12.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : SHK Hodonín

17.12.2010 (pátek) LHK Jestřábi Prostějov : HC RT Torax Poruba

Mladší dorost:
12.12.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Černí Vlci Kopřivnice

19.12.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Orlová

7.+8.třída:
 1.12.2010 (středa) LHK Jestřábi Prostějov : HC Zubr Přerov

11.12.2010 (sobota) LHK Jestřábi Prostějov : SHK Hodonín

22.12.2010 (středa) LHK Jestřábi Prostějov : HC Kometa Úvoz

5.+6.třída:
 4.12.2010 (sobota) LHK Jestřábi Prostějov : HC Dukla Jihlava

18.12.2010 (sobota) LHK Jestřábi Prostějov : HC Olomouc

4.třída:
12.12.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC TJ Šternberk

19.12.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HK Mladí Draci Šumperk 

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ HOKEJOVÉHO KLUBU POZVÁNKA NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ HOKEJOVÉHO KLUBU 
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV V PROSINCI 2010 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV V PROSINCI 2010 

SportKaleidoskop 
informací

PORTCENTRUM d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel. 582 330 883 
www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz 
 

 

PO ÁDÁ PRO D TI, MLÁDEŽ A DOSP LÉ 
 

 
 
 

TERMÍNY: sobota   8.1.2011 p ihlášky do 17.12.2010 

sobota 22.1.2011 p ihlášky do 12.1.2011 

sobota 12.2.2011 p ihlášky do 1.2.2011 

sobota   5.3.2011 p ihlášky do 23.2.2011 

 
Výb r lyža ského st ediska dle aktuálních sn hových podmínek: 

Dolní Morava, Hyn ice, Paprsek, nový areál 
Kouty nad Desnou 
 

Pedagogický dozor zajišt n po celou dobu konání zájezdu. 
Výuka lyžování pro d ti prob hne v dopoledních hodinách  pod vedením 

instruktor  (výuka lyžování je v cen  zájezdu). 
 

CENA:  290,- K / osoba (cena za dopravu) 
  
P IHLÁŠKY A PLATBY: p edem na pokladn  Sportcentra – DDM 

dle uvedeného harmonogramu 
 
Informace: Ji í Novák, tel. 776 583 694,  

tel.: 582 332 296, 582 332 297 
e-mail: jnovak@sportcentrumddm.cz 

N O V Ý  K R O U Ž E K 
 

 
*** Dynamické karate *** 
 
                           

každou st edu od 15,00 do 17,00 hodin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KDE:   Sportcentrum DDM, Vápenice  
 
PRO:   všechny zájemce od 15 do 18 rok  
 
Cena:   400,- K  / na školní rok 
 
Informace:    Mgr. Marta Pavlíková 
    mob:  605 239 789 
    tel:   582 345 503 
    email:  marta.pavlikova@email.cz 
     

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA na Informační službu Městského úřadu Prostějov.    

        Telefonní číslo je    800 900 001  
 Volat můžete v průběhu  provozní doby informační služby,  tedy v pondělí – čtvrtek  od 8:00 do 17:00 hod., 

v pátek od 8:00 do 16:00 hod.
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V  sobotu 16.října 2010 pořádala TJ 

Sokol I Prostějov z  pověření ČNS Praha 

Mistrovství ČR mladších žáků v nohejbale 

singlů. Tohoto šampionátu se zúčastnilo 11 

nejlepších mladších žáků z celé republiky, 

kteří si troufnou na nejobtížnější nohejba-

lovou disciplínu – singl. Šampionát zahájil 

radní města Prostějova a člen zastupitelstva 

Mgr. Jiří Pospíšil a za vedení českého no-

hejbalového svazu člen výkonného výboru 

a předseda komise mládeže Ing. Michal Ja-

neba. Sokol I Prostějov vyslal do této soutě-

že hned 3 mladé singlisty Jakuba Ftačnika, 

Jana Matkulčíka a Ondru Pospíšila.

Śampionát se hrál ve dvou základních 

skupinách systémem každý s  každým na 

dva hrané sety, první dva hráči z každé zá-

kladní skupiny postoupili přímo do semi-

fi nále o umístění na stupních vítězů, které 

se již hrálo play-off  až do konečného roz-

hodnutí. Naši mladí sokolíci si vedli v prů-

běhu celé soutěže výtečně a do semifi nále 

postoupili nakonec Jakub Ftačnik a Jan 

Matkulčík, čímž si z mistrovství republiky 

udělali z jistou nadsázkou vlastní klubovou 

soutěž.

Ze skupiny A postoupil Jakub Ftačnik 

( Sokol I Prostějov ) a Petr Chejn ( Slavoj 

Český Brod )

ze skupiny B postoupil Jan Matkulčík ( 

Sokol I Prostějov ) a Nikolas truc ( TJ Avia 

Čakovice). 

V semifi nále nejdříve Jakub Ftačnik po-

razil naprosto s přehledem Nikolase Truce 

2:0 ( 10:4-10:2 ) a ve druhém semifi nále 

stejným způsobem rozdrtil výborně hrající 

Jan Matkulčík Petra Chejna 2:0  ( 10:3-10:2 

) a vybojoval pro Prostějov druhé fi nále. O 

třetí místo porazil Chejn čakovického Truce 

2:1 a vybojoval bronzovou  medaili. Finále 

dvou prostějovských hráčů bylo důstojným 

v y v r -

chole-

ním celého dne, k vidění byl vynikající žá-

kovský nohejbal, kdy nakonec slavil úspěch 

Jakub Ftačnik a vybojoval po zásluze titul  

mistra České republiky v singlech mladších 

žáků.   

Předem musím poděkovat zastupitel-

stvu města za podporu, kterou jsme na 

tento šampionát dostali a jsem velice rád, 

že kluci se na této vrcholné soutěži takto 

skvěle prezentovali a získali pro oddíl další-

-letos již druhý mistrovský titul z jednorá-

zové soutěže a připoměli tak fi nále starších 

žáků v  singlech před dvěma roky, které 

hráli rovněž prostějovští hráči Pacejka a 

Pírek. Mile mě překvapil i nejmladší hráč 

našeho družstva Ondra Pospíšil pro nějž to 

byl první singlový turnaj v životě. 

V neděli 17. října 2010 se odehrál v na 

kurtu Sokola I Prostějov rozhodující  zápas 

fi nále dorostenecké ligy mezi domácím 

celkem Sokola I Prostějov a hostující SK 

Kotlářkou Praha. V tomto zápase šlo o ti-

tul mistra České republiky dorosteneckých 

družstev a utkání bylo očekáváno s velkým 

zájmem nohejbalových příznivců, kteří vy-

tvořili domácímu týmu Prostějova  výbor-

né domácí prostředí. Domácí celek nastou-

pil v sestavě J.Valenta, K.Pacejka, T.Drobil, 

L.Rosenberk, T.Anděl, M.Štěpánek a Pírek. 

Za hostující tým Kotlářky hráli : LŠtěpař, 

M.Vedral, T.Macurek, P.Poncar, M.Strej-

ček, K.Fišer. L.Wiesner a M.Kolář.

Hned úvodní utkání dvojic naznačily, 

že dnešní duel bude pro oba velké soupeře 

maximálně vyrovnaný a zřejmě se bude o 

titulu rozhodovat až v  závěrečných utká-

ních.  Pacejka s Valentou podlehli ve třech 

setech Macurkovi s  Vedralem 1:2 ( 10:9-

9:10-9:10 ) a vzápětí Rosenberk s Drobilem  

porazili dvojici Poncar-Strejček a domácí 

celek srovnal skóre zápasu na 1:1. Zápasy 

trojic dopadly jak se předpokládalo, trojka 

vedená Pacejkou s Drobilem a Rosenber-

kem zvítězila nad Macurkem, Vedralem 

a Strejčkem  a druhá prostějovská trojice 

Štěpánek, Anděl, Valenta a Pírek prohrá-

la s trojicí vedenou Wiesnerem 0:2 a bylo 

opět srovnáno na 2:2. V takto vyrovnaných 

a důležitých zápasech je většinou jazýčkem 

na vahách singl a tak tomu bylo i tentokrát. 

Valenta i Vedral a již něco málo naznačili, 

ale očekával se singl, který bývá v těchto vy-

rovnaných zápasech jazýčkem na vahách a 

bylo tomu tak i tentokrát. Valenta s Vedra-

lem sice první set těsně prohrál, ale potom 

po enormním nasazení v dalších dvou ste-

tech zvítězil a poslal celek Sokola I Prostě-

jov do nadějného vedení 3:2 na zápasy. 

Stav 3:2 byl velmi nadějný zejména pro-

to, že trojka vedená Pacejkou prohrává jen 

velmi zřídka. Bohužel, tentokrát se na týmu 

Sokola I podepsala jistá nervozita a zápas 

proti trojce vedené Wiesnerem prostějov-

ský celek prohrál . Tato porážka byla o to 

horší, že druhá trojka Prostějova je výrazně 

slabší, čehož zkušený soupeř z Kotlářky ná-

ležitě využil a ujal se vedení 4:3 na zápasy. 

Prostějovské dvojice jsou ovšem ozdobou  

závěru této soutěže a tak nebylo příliš vel-

kým překvapením, že Pacejka s  Valentou 

vyprovodil z  kurtu Poncara se Strejčkem 

2:0 a v  závěrečném rozhodujícím zápase 

„o všechno“ porazil Rosenberk s Drobilem 

Macurka s Vedralem 2:1, když o titulu roz-

hodl za stavu 1:1 na sety a 9:9 až poslední 

smeč Lukáše Rosenberka. Titul je po roční 

přestávce opět na Hané v Prostějově !!

Ke svým narozeninám jsem dostal 

o tomto víkendu opravdu ten nejsladší 

dárek v podobě titulu mistra ČR doros-

tenecké extraligy. Musím vyzvednou 

bojovnost a soudržnost celého týmu, tak 

se bojuje o největší pocty a tituly. Prim 

hrála zejména naše nejúdernější čtveřice 

Pacejka, Valenta, Drobil a Rosenberk, 

ale i ostatní dělali co bylo v jejich silách. 

Byl to náš letos nejtěžší zápas a kluci si 

sáhli až na samé dno sil, ale odměna stojí 

určitě za to. Podzim nám vyšel opět sto-

procentně a vzhledem k věkovému slože-

ní celku není to zdaleka naše 

poslední slovo. -red-

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

V  poměrné tichosti vznikl v  roce 

2007 na území města Prostějov dal-

ší fl orbalový oddíl a potvrdila se tak 

vzrůstající tendence tohoto halového 

sportu. Skupina zakladatelů kolem 

dvojice Jiří Kroupa a Jan Novák si dala 

za cíl postupnou koncepční práci za-

loženou na dobré klubové organizaci, 

průhledném fi nancováním a zajiště-

ním kvalitního trenérského aparátu. 

Z  původní hrstky hráčů dnes vznikl 

klub s 80ti členy, který do soutěží Čes-

ké fl orbalové unie pro sezonu 2010/11 

přihlásil celkem pět týmů – mladší 

žáky, dorost, ženy, a muže „A“ i „B“. 

K tomu všemu ve spolupráci se ZŠ Pa-

lackého a místním ředitelem Mgr. Ji-

řím Pospíšilem provozuje již druhým 

rokem kroužek fl orbalu pro nejmladší 

zájemce.

Všechny týmy hrají v  rámci soutěží 

Olomouckého kraje a vyjma mužského 

Áčka jsou družstva ve svých soutěžích 

nováčky. Cílem je tak získávat fl orba-

lové zkušenosti a základy taktiky. Muži 

A mají naopak potenciál ze své soutěže 

v krátkodobém horizontu dvou let po-

stoupit. Největší radost však momen-

tálně panuje u těch nejmladších. Dětí 

hrající za mladší žáky neustále přibývá a 

do příštího roku by klubové vedení rádo 

navýšilo počet přihlášených týmů o dal-

ší žákovskou kategorii.

Vedení klubu se pak povedl oprav-

dový husarský kousek, když pro Pros-

tějov získalo pořadatelství fi nále Poháru 

České fl orbalové unie. To se uskuteční 

v neděli 19. prosince 2010 v hale Sport-

centrum - DDM Prostějov. Na progra-

mu bude od 13 hodin fi nále žen a poté 

fi nále mužů.

Vedení klubu navíc stále pořádá ná-

bory do kategorií přípravky, mladších 

žáků a dorostu. Hlásit se mohou zá-

jemci ročníků narození 1996 – 2004. 

Kontakty: www.fl orbal-prostejov.com, 

Jiří Kroupa - 604  164  741, kroupajir@

seznam.cz.  -jk-

SportKaleidoskop 
informací
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas SportKaleidoskop 
informací

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých upřímně děkuje žákům 

ZŠ a MŠ Melantrichova, ZŠ Horáka a ZŠ 

Valenty, dále studentům SŠ Švehlovi, Cy-

rilometodějského gymnázia a Univerzity 

Tomáše Bati za nezištnou pomoc při rea-

lizaci veřejné sbírky pro nevidomé „Bílá 

pastelka“. 

Organizátorem této sbírky byla Ob-

lastní odbočka SONS ČR o.s. Prostějov, 

se sídlem Svatoplukova 15. Bílou pastel-

ku, jako symbol nevidomých, nabízeli 

žáci a studenti svým spolužákům, a širo-

ké veřejnosti v ulicích města dne za sym-

bolickou dvacetikorunu. Z  celkového 

počtu 1800 pastelek prodali naši dobro-

volníci celkem 1369, a tím se letošní sbír-

ka zařadila k těm nejúspěšnějším. Děku-

jeme tímto i prostějovským občanům, 

kteří svým příspěvkem podpořili tuto 

sbírku. Výtěžek bude  využit na dofi nan-

cování nákupu kompenzačních pomů-

cek a výukových programů pro nevido-

mé a těžce zrakově postižené. Děkujeme 

Vám, že pomáháte osobám se zrakovým 

postižením žít plnohodnotný život. 

Za SONS Prostějov

 Alena Hejčová – předsedkyně

SPORTCENTRUM – d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel.: 582 330 883 
www.sportcentrumddm.cz 

po ádá pro d ti a rodiny s d tmi 
 

JJJAAARRRNNNÍÍÍ    PPPRRRÁÁÁZZZDDDNNNIIINNNYYY   NNNAAA   HHHOOORRRÁÁÁCCCHHH   
 

Termín:   13.3. – 18.3.2011 
Místo konání:  Hyn ice pod Sušinou 
 

 
Ubytování: 
HOTEL POD ZVONEM  je situován ve stylovém prost edí odsv cené Kapli ky svatého Petra 
a Pavla vystav né roce 1868 uprost ed horské vesni ky Hyn ice pod Sušinou v masivu 
Králického Sn žníku nedaleko Starého M sta pod Sn žníkem. Kapacita hotelu je 29 l žek v 
osmi pokojích, z nichž každý má svoje naprosto ojedin lé architektonické ešení. Za ízení v 
pokojích je standardní, odpovídající standardu ***. Ve spole enské místnosti hotelu je u krbu 
p íjemné posezení. www.hotelpodzvonem.cz. 

Cena:  3 500,- K  
 

a 
 

UBYTOVNA STARÁ ŠKOLA je turistickou ubytovnou o kapacit  45 osob. Ubytovna je 
vhodná pro ubytování d tí na lyža ském výcviku nebo ve škole v p írod , p ípadn  pro v tší 
skupinky mén  náro ných turist  a rodin s d tmi. Pokoje jsou 4 - 7 l žkové s patrovými 
postelemi. Sociální za ízení jsou spole né na chodb . Lyže je možno uschovat v objektu. 
www.staraskolahyncice.cz. 

Cena:  2 550,- K  
 

Ubytovna a hotel jsou od sebe vzdáleny necelých 50m. (od vleku 70 m) 
V p ípad  nedostatku sn hu je možné využít skibus na Paprsek. 

Sportovní program bude zajišt n i p i nedostatku sn hu (turistika, kolob žky) 
 
Lyžování:  
V areálu je k dispozici  5 vlek  se sjezdovkami od za áte ník  až po zdatné lyža e.  V celém 
areálu na sebe vleky  navazují. Pro náro né seda ková lanovka ve St íbrnicích (1000 m). 
Tatrapoma (1100 m) s p íjemnou sjezdovkou za íná 30m od hotelu!!! 

Pro milovníky b žeckého lyžování krásná, vždy upravená, 
nenáro ná trasa na chatu Návrší. (cca 9 km tam i zp t) 

 
Pedagogický dozor a sportovní instrukto i 

jsou k dispozici po celou dobu tábora. 
 
Závazné p ihlášky: na SPORTCENTRUM – DDM, Olympijská 4, PV 
    zálohu uhra te na ú etním odd lení do 15.11.2010 
 
Informace:     Ji í Novák, tel.: 582 332 2967, mob.: 776 583 694  

e-mail: jnovak@sportcentrumddm.cz 

SPORTCENTRUM - d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel.   582 330 883 , 582 332 297, 
web: www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz 

Po ádá od 17.6.2011 do 26.6.2011 pro d ti, mládež a rodi e 
 

 relaxa ní tábor u mo e 
 
 

PPoolloooossttrroovv  CChhaallkkiiddiikkii  

 
Velmi živé letovisko na prost ední ásti prstu - Sithonii leží na jeho 
západním pob eží. M ste ko nabízí svým návšt vník m p edevším 
kouzlo ilého spole enského života, spoustu obch dk , taveren, 
tradi ních rybích restaurací, bar  a diskoték. 
Centrum Neos Marmaras se soust edí k pob eží, zatímco ve svazích 
nad ním jsou vystav ny atraktivní apartmánové domy, odkud je 
nádherná vyhlídka na p ím stský p ístav zasazený do p vabného 
zálivu, blízký ostr vek "želva" a protilehlou Kassandru. P íjemné 
zážitky p inášejí nejen slune né dny strávené na krásných plážích, 
ale rovn ž ve ery, kdy si m žete posed t v jedné z mnoha útulných 
restaurací na pob eží a vychutnávat tradi ní hudbu a výhled na 
mo e. 
 

Pláž: 
Oblázková a píse ná, pozvoln  se svažující do mo e.  
Vzdálenost od hotelu 400 m. 
 
Ubytování: 
V hotelu rodinného typu, studia pro 2 až 3 osoby s menší kuchy kou, 
sprchou a WC, TV, balkony s posezením, možnost klimatizace (za p íplatek ) 

 
Strava:  rozší ená polopenze = v poledne polévka ( eská kuchyn )  
Cena:   6 900,- K   
Cena zahrnuje:  7 x ubytování v pln  obsazeném studiu nebo apartmánu 

povle ení, záv re ný úklid 
7x eskou rozší enou polopenzi 
dopravu klimatizovaným autobusem 
služby delegáta  
pojišt ní CK proti úpadku. 

Cena nezahrnuje:  cestovní pojišt ní. Každý ú astník si zajiš uje cestovní pojišt ní sám.Výlety na míst .  
Pedagogický dozor a program pro d ti zajišt n!!! 

 

Závaznou p ihlášku a zálohu ve výši  4.000,-K /osoba odevzdat  
na Sportcentrum - DDM (ekonom. odd lení)) do 31.12.2010!!! 

 
Informace: Mgr. Tereza Zají ková, tel. 582 332 297,  737 069 621, e mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PPPooo aaadddaaattteeelll::: Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, 796 41  PROST JOV   

www.sportcentrumddm.cz 
   

BBBlll iiižžžšššííí    iiinnnfffooorrrmmmaaaccceee:::  Jan Zatloukal, E. Beneše 15/21, 796 03  PROST JOV 
tel.: +420 582 336 324, +420 777 273 813 

 e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz 
 
DDDaaatttuuummm   kkkooonnnááánnnííí:::   sssooobbboootttaaa   111111...   ppprrrooosssiiinnnccceee   222000111000   
   
OOOdddjjjeeezzzddd::: sraz v 7:00 hod. p ed prost jovským hlavním nádražím – stanovišt  H (p ed 

lokomotivou) 
   
PPP íííjjjeeezzzddd::: p ibližn  ve 21:00 hod. p ed budovu prost jovského hlavního nádraží – 

stanovišt  H 
 
CCCeeennnaaa:::   390,- K  (platba p edem na ekonomickém odd lení Sportcentra – DDM, 

Olympijská 4 Prost jov, možnost platby bankovním p evodem po p edchozí 
dohod  na ekonomickém odd lení – tel.: 582 36 55 22). V p ípad  v asné 
úhrady je v cen  i cestovní p ipojišt ní do zahrani í. 

   
PPPrrrooogggrrraaammm:::  Ve Vídni bude na programu prohlídka Schönbrunnu, ale zejména historického centra –uvidíme 

Stephansdom, Kartner Ring, Hofburg, Operu apod. Navštívíme také sv tov  známé váno ní 

trhy u radnice a projdeme se váno n  vyzdobenou hlavní t ídou m sta – Mariahilferstrasse, 

zde je v plánu individuální prohlídka, pop . nákupy nejen váno ních dárk .  

Nenecháme si ujít také okružní jízdu ve erní, váno n  rozsvícenou Vídní. 

SSS   ssseeebbbooouuu:::    - CESTOVNÍ PAS nebo odpovídající doklad pro cestu do zahrani í 

- evropský pr kaz zdravotního pojišt ní 

- vypln nou p ihlášku na akci 

- vhodnou pevnou obuv a teplé oble ení, jídlo a pití na celý den 

- finan ní hotovost na útratu 

 

PPPPPPPPPPPooPPPPPPoPoooooPPPPoooooo aaaaaaaaaaaaddaaaaaadadddddaaaaddddaaddaaaaaaaaattaaaaaatatttttaaaatttteetttttteteeeeetttteeeelleelllll ::ll:::::  Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, 796 41  PROST JOV   
www.sportcentrumddm.cz 

BBBBBBBBBBBllBBlllll iilliiiii žžiiiiiižižžžžiižžžžššžžžžžžžšžžššššžžžžššššííššííííííí iiiiiii nniinnnnnnnnnffnnnnfnfffffnnnnffffooffffffoffoooooffffoooorroorrrrrrrmmrrrrrrrrmrrmmmmmrrrrmmmmaammaaaaaaaaaccaaaaaacacccccaaaacccceecccccccceceeeeecccceeee::ee::::: Jan Zatloukal, E. Beneše 15/21, 796 03  PROST JOV 
tel.: +420 582 336 324, +420 777 273 813 
e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

DDDDDDDDDDDaaDDDDDDaDaaaaaDDaaaattaaaaaatatttttaaaattttuuttuuuuuuuuummuummmmmmmmm kkkkkkkkkkkookkkkkokoooookkkkoooonnoonnnnnnnnnáánnááááááááánnáánnnnnnnnníínnííííííí::íí::::: sssssssssssoossooooooooobboobbbbbbbbboobbbbobooooobbbboooottoooooototttttoooottttaattttttattaaaaattttaaaa 1111111111111111111111....... ppppppppppprrpprrrrrrrrroorrrrrrrrorrooooorrrroooossoooooooososssssoooossssiissiiiii nniinnnnnnnnnccnnccccccccceeccccccceceeeeecccceeee 222222222220022000000000110011111111100000000000

OOOOOOOOOOOddOOOOOdOdddddOOOOddddjjdddddddjjjjjddddjjjjeejjeeeeeeeeezzeeeeeeezeezzzzzeeeezzzzddzzzzzzzzdzdddddzzzzdddd::dd::::: sraz v 7:00 hod. p ed prost jovským hlavním nádražím – stanovišt  H (p ed
lokomotivou) 

PPPPPPPPPPPPP íííííííííjjííjííííííííííjjjjjíííííííjjjjíííí eejjeeeeeeeeezzeeeeeeezeezzzzzeeeezzzzddzzzzzzzzdzdddddzzzzdddd::dd:::::  p ibližn ve 21:00 hod. p ed budovu prost jovského hlavního nádraží – 
stanovišt H 

CCCCCCCCCCCeeCCCCeCeeeeeCCeeeenneennnnnnnnnaannaaaaaaaaa::aa::::: 390,- K (platba p edem na ekonomickém odd lení Sportcentra – DDM, 
Olympijská 4 Prost jov, možnost platby bankovním p evodem po p edchozí 
dohod  na ekonomickém odd lení – tel.: 582 36 55 22). V p ípad v asné 
úhrady je v cen i cestovní p ipojišt ní do zahrani í. 

PPPPPPPPPPPrrPPrrrrrrroorrrrrrrrorrooooorrrrooooggooooooogogggggooooggggrrggrrrrrrraarrrrrrrarraaaaarrrraaaammaaaamaammmmmaaaammmm::mm:::::  Ve Vídni bude na programu prohlídka Schönbrunnu, ale zejména historického centra –uvidíme

Stephansdom, Kartner Ring, Hofburg, Operu apod. Navštívíme také sv tov  známé váno ní

trhy u radnice a projdeme se váno n vyzdobenou hlavní t ídou m sta – Mariahilferstrasse, 

zde je v plánu individuální prohlídka, pop . nákupy nejen váno ních dárk . 

Nenecháme si ujít také okružní jízdu ve erní, váno n  rozsvícenou Vídní. 

SSSSSSSSSSS ssssssssssseessssssseseeeeesssseeeebbeebbbbbbbbboobbbbbbbobooooobbbboooouuoouuuuuuuuu::uu::::: - CESTOVNÍ PAS nebo odpovídající doklad pro cestu do zahrani í

- evropský pr kaz zdravotního pojišt ní

- vypln nou p ihlášku na akci

- vhodnou pevnou obuv a teplé oble ení, jídlo a pití na celý den 

- finan ní hotovost na útratu 

SPORTCENTRUM – d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel.: 582 330 883
www.sportcentrumddm.cz

po ádá pro d ti a rodiny s d tmi 

JJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ PPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁZZZZZZZZZZZDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYY NNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAA HHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHH
Termín:   13.3. – 18.3.2011 
Místo konání:  Hyn ice pod Sušinou 

Ubytování: 
HOTEL POD ZVONEM  je situován ve stylovém prost edí odsv cené Kapli ky svatého Petra
a Pavla vystav né roce 1868 uprost ed horské vesni ky Hyn ice pod Sušinou v masivu 
Králického Sn žníku nedaleko Starého M sta pod Sn žníkem. Kapacita hotelu je 29 l žek v 
osmi pokojích, z nichž každý má svoje naprosto ojedin lé architektonické ešení. Za ízení v
pokojích je standardní, odpovídající standardu ***. Ve spole enské místnosti hotelu je u krbu 
p íjemné posezení. www.hotelpodzvonem.cz.

Cena:  3 500,- KKK
a

UBYTOVNA STARÁ ŠKOLA je turistickou ubytovnou o kapacit 45 osob. Ubytovna je 
vhodná pro ubytování d tí na lyža ském výcviku nebo ve škole v p írod , p ípadn pro v tší
skupinky mén  náro ných turist  a rodin s d tmi. Pokoje jsou 4 - 7 l žkové s patrovými 
postelemi. Sociální za ízení jsou spole né na chodb . Lyže je možno uschovat v objektu.
www.staraskolahyncice.cz.

Cena:  2 550,- KKK

Ubytovna a hotel jsou od sebe vzdáleny necelých 50m. (od vleku 70 m) 
V p ípad  nedostatku sn hu je možné využít skibus na Paprsek. 

Sportovní program bude zajišt n i p i nedostatku sn hu (turistika, kolob žky) 

Lyžování:
V areálu je k dispozici  5 vlek  se sjezdovkami od za áte ník až po zdatné lyža e.  V celém
areálu na sebe vleky  navazují. Pro náro né seda ková lanovka ve St íbrnicích (1000 m). 
Tatrapoma (1100 m) s p íjemnou sjezdovkou za íná 30m od hotelu!!! 

Pro milovníky b žeckého lyžování krásná, vždy upravená, 
nenáro ná trasa na chatu Návrší. (cca 9 km tam i zp t)

Pedagogický dozor a sportovní instrukto i
jsou k dispozici po celou dobu tábora. 

Závazné p ihlášky: na SPORTCENTRUM – DDM, Olympijská 4, PV 
    zálohu uhra te na ú etním odd lení do 15.11.2010 

Informace:   Ji í Novák, tel.: 582 332 2967, mob.: 776 583 694  
e-mail: jnovak@sportcentrumddm.cz 



V regionu se stále více množí případy 
klientů (pojištěnců), kteří podlehli 
nekorektní nabídce dealerů či podo-
mních obchodníků. 

Například svým podpisem k přistou-
pení k projektu IZIP se stali mnozí 
automaticky pojištěncem jiné zdravotní 
pojišťovny, než u které jsou v součas-
nosti registrováni, aniž by tuto změnu 
chtěli provést a bylo na tuto změnu 
upozorněno.

V posledních dnech se na naše pra-
coviště obrací velké množství klientů 
(pojištěnců), kterým pouliční dealeři 
podávají informace o tom, že Zdravotní 
pojišťovna METAL-ALIANCE končí, 
krachuje a klienty manipulují k podpi-
su registračního listu do jiné zdravotní 
pojišťovny.

Ubezpečujeme vás, že Zdravotní po-
jišťovna METAL-ALIANCE je eko-

nomicky silnou zdravotní pojišťov-
nou, která svým klientům zabezpečí 
dostupnou a kvalitní péči vždy, když 
ji potřebují. Zdravotní pojišťovna 
METAL-ALIANCE byla, je, a i nadále 
bude partnerem, na kterého se můžete 
spolehnout. Partnerem, který řádně 
a včas plní své závazky a těší se dobré-
mu jménu mezi svými klienty i lékaři. 
Rostoucí počet pojištěnců a široká síť 
smluvních zdravotnických zařízení tuto 
skutečnost jen potvrzuje.

Zdravotní pojišťovnu lze ze zákona 
změnit jen jedenkrát za rok, a proto 
návrat není snadný.

Zdravo tn í  po j i šťovna  METAL-
ALIANCE vám chce dát několik rad:
Jak se vyhnout těmto problémům?
Jak si vybrat zdravotní pojišťovnu, po-
kud ji chci opravdu změnit?
• Pokud vás oslovil dealer (či podo-

mní obchodník) ať už s nabídkou 

projektu IZIP nebo s nabídkou změ-
ny zdravotní pojišťovny, vyslechněte 
jej, nenechte se však tlačit k okamži-
tému podpisu

• Veškeré poskytnuté informace si 
nejdříve ověřte, pečlivě prostu-
dujte smlouvu a dostupné mate-
riály (letáky), porovnejte nabídku se 
stávající či s jinou zdravotní pojiš-
ťovnou – zdravotní pojišťovna slouží 
k pojištění zdravotní péče, léčebných 
výloh a prevenci

• Pokud se rozhodnete pro změnu 
zdravotní pojišťovny, ověřte si její 
dosažitelnost v místě vašeho bydliště

• Před podpisem smlouvy své rozhod-
nutí konzultujte také se svým prak-
tickým lékařem

• Zjistěte si, zda všichni vaši ošetřující 
lékaři mají smlouvu s vámi zvolenou 
zdravotní pojišťovnou

• Zeptejte se, zda s vybranou zdra-
votní pojišťovnou nebo s vybraným 

projektem mají zkušenosti vaši přá-
telé a známí

• Na www stránkách zdravotních po-
jišťoven si ověřte, zda na nabízené 
produkty máte opravdu nárok a zda je 
nenabízí i vaše zdravotní pojišťovna

A dobrá rada na závěr?
Každý má právo na změnu zdravotní 
pojišťovny. Důkladně zvažte, zda vidi-
na krátkodobých výhod plní vaši před-
stavu o pojištění zdravotní péče.
Věříme, že vám tato doporučení ales-
poň trochu pomohou před nerozvážným 
rozhodnutím. V případě dotazů jsme 
vám k dispozici na našem CALL CEN-
TRU 844 125 124, na e-mailové adrese 
info@zpma.cz a samozřejmě na praco-
vištích našich poboček (úplný seznam 
poboček ZP M-A na www.zpma.cz).
Neuvážená změna zdravotní pojišťov-
ny může přinést nečekané komplikace 
při potřebě návštěvy lékaře.

Upozorněn í  p ro  k l ien ty  zd ravo tn í  po j i š ťovny

V y b r a t  s i  j e  p r á v o .  V y b r a t  s i  d o b ř e  j e  Va š e  p ř í l e ž i t o s t .

CALL CENTRUM 844 125 124 | www.zpma.cz | info@zpma.cz

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas SportKaleidoskop 
informací

SPORTCENTRUM d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel. 582 330 883 

www.sportcentrumddm.cz 

po ádá pro d ti a rodiny s d tmi 
 

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH 
 

Termín:      6.3. – 11.3.2011 
Místo konání:   Hyn ice pod Sušinou 
 

 Ubytování:    HOTEL POD ZVONEM je situován ve stylovém prost edí odsv cené 
Kapli ky svatého Petra a Pavla vystav né roce 1868 uprost ed horské vesni ky Hyn ice pod 
Sušinou v masivu Králického Sn žníku nedaleko Starého M sta pod Sn žníkem. Kapacita 
hotelu je 29 l žek v osmi pokojích, z nichž každý má svoje naprosto ojedin lé architektonické 
ešení. Za ízení v pokojích je standardní, odpovídající standardu ***. V spole enské místnosti 

hotelu je u krbu p íjemné posezení. www.hotelpodzvonem.cz. 

Cena:  3 500,- K  
a 
     UBYTOVNA STARÁ ŠKOLA  je turistickou ubytovnou o kapacit  45 osob. 
Ubytovna je vhodná pro ubytování d tí na lyža ském výcviku nebo ve škole v p írod , 
p ípadn  pro v tší skupinky mén  náro ných turist  a rodin s d tmi. Pokoje jsou 4 - 7 l žkové 
s patrovými postelemi. Sociální za ízení jsou spole né na chodb . Lyže je možno uschovat v 
objektu. www.staraskolahyncice.cz  
 
Cena:  2 550,- K  
 
Ubytovna a hotel jsou od sebe vzdáleny necelých 50m. (od vleku 70m) 
 
Lyžování: V areálu je k dispozici  5 vlek  se sjezdovkami od za áte ník  až po zdatné 
lyža e.  V celém areálu na sebe vleky  navazují .  Pro náro né seda ková lanovka ve 
St íbrnicích (1000m). Tatrapoma (1100m) s p íjemnou sjezdovkou za íná 30m od hotelu!!! 
Pro milovníky b žeckého lyžování krásná,vždy upravená, 
 nenáro ná  trasa na chatu Návrší . (cca 9 km tam i zp t) 
 
Pedagogický dozor a sportovní instrukto i jsou k dispozici po 
celou dobu tábora. 
 
Závazné p ihlášky: do 31.12.2010 na SPORTCENTRUM – DDM, Olympijská 4, PV 
 
Informace: Mgr. T. Zají ková, 582 332 297,  e-mail:tzajickova@sportcentrumddm.cz 

ímskokatolická farnost Povýšení sv. K íže v Prost jov  
a ád Milosrdných brat í v Prost jov  

Vás srde n  zvou na 

Tradi ní cyklus koncert  „u Milosrdných“ 

4. 12. 2010  Adventní koncert 
Program: G. F. Händel, W. A. Mozart, A. Strébl a další 
Hana Medková – zp v (soprán) 
Václav Uhlí  – varhany 

18. 12. 2010  Nicolas de Grigny – Mše 
  francouzská barokní mše varhaníka katedrály Notre-Dame v Remeši 

Karel Hiner – varhany 

   1. 1. 2011 Novoro ní koncert 
Ond ej Mucha – varhany 

  ? – zp v 

V kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) vždy v sobotu v 18 hodin. 
Vstupné dobrovolné. 

Koncerty jsou po ádány s finan ní podporou M sta Prost jova 

ímskokatolická farnost Povýšení sv. KKK íže v Prost jov
a ád Milosrdných brat í v Prost jov

Vás srde n zvou na

Tradi ní cyklus koncert  „u Milosrdných“ 

4. 12. 2010  Adventní koncert 
Program: G. F. Händel, W. A. Mozart, A. Strébl a další
Hana Medková – zp v (soprán) 
Václav Uhlí – varhany 

18. 12. 2010  Nicolas de Grigny – Mše 
francouzská barokní mše varhaníka katedrály Notre-Dame v Remeši 
Karel Hiner – varhany 

   1. 1. 2011 Novoro ní koncert 
Ond ej Mucha – varhany 
? – zp v 

V kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) vždy v sobotu v 18 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

Koncerty jsou po ádány s finan ní podporou M sta Prost jova



Stomatologická prevence pro děti 3-12 let (2x ročně)
• navštivte se svým dítětem zubního lékaře
• požádejte o razítko na Potvrzení o preventivní prohlídce
• přijďte do ZP METAL-ALIANCE pro Marťánky

Příspěvek až 600,- Kč na rehabilitační plavání
• plavání kojenců, batolat a dětí do 15-ti let
• příspěvek je poskytnut po předložení dokladu o zaplacení 

ze smluvního zařízení

Příspěvek až 2.000,- Kč na ortodontická rovnátka
• pro děti 8-16 let
• příspěvek se poskytuje na základě dokladu 

o zaplacení na fi xní nebo snímatelná rovnátka

Příspěvek až 4.000,- Kč na očkování proti papilomaviru
• pro dívky 12-17 let

CALL CENTRUM 844 125 124  |  www.zpma.cz  |  info@zpma.cz

Nabízí to i Vaše zdravotní pojišťovna?
Přijďte k nám a využívejte naplno všech našich výhod.

Církev československá husitská, Demelova 1, Prostějov

Adventní a vánoční programy:

11.12.2010 – v sobotu  12.12.2009 v 17.00 hodin - Koncert  zpěváka a skladatele       

Richarda Pachmana.

19.12.2010 v 10.00 bohoslužby pro děti

24.12.2010 ve 23.00 hodin“Půlnoční bohoslužba“ s vytrubováním a vystoupe-

ním pěveckého sboru ČCE „Exaudi“

26.12.2010 v 10.00 hodin:vánoční bohoslužba s vystoupením fl étnistky Mariny 

Procházkové

26.12.2010 v 16.00 hodin : koncert pěveckého sboru „Vlastimila“ 

 Diriguje:Marie Hejdušková, na varhany doprovází: Oldřich Mucha

 v 18.00 hodin novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

Všechny programy se konají v  Prostějově, v  Husově sboru CČSH, za Priorem 

vlevo .

POZVÁNKA
ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE TANCE NA DANCE SHOW 

TANEČNÍ ŠKOLY HUBENÝ V MĚSTSKÉM DIVADLE PROSTĚ-

JOV  VE STŘEDU 8. PROSINCE 2010 V 17:30 HOD..LÍSTKY 

JSOU JIŽ V PŘEDPRODEJI DIVADLA NEBO V KANCELÁŘI 

TANEČNÍ ŠKOLY, BULHARSKÁ 1 , PROSTĚJOV.

PŘÍPADNÉ DOTAZY A INFO NA TEL. 606 726 672 -kh-
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