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17. listopad
Toto datum se zapsalo do naší his-

torie dvakrát s  odstupem padesáti 

let. V  prvním případě se 17. listo-

pad zapsal tragicky do našich dějin 

především v  souvislosti se střelbou 

okupantů do demonstrantů, kteří si 

28.10. 1939 připomněli vznik Čes-

koslovenské republiky. Pohřeb obě-

ti střelby , studenta medicíny Jana 

Opletala z  obce Náklo u Litovle, se 

stal další demonstrací, proti kte-

ré němečtí okupanti zasáhli velmi 

tvrdě, především zatčením student-

ských předáků, z  nichž devět bylo 

vzápětí popraveno.Další byli vězně-

ni nebo posláni do koncentračních 

táborů.Vysoké školy byly 17. listo-

padu uzavřeny, což trvalo do konce 

okupace. Vysokoškoláci pak mohli 

dostudovat až po válce. Už během 

války byl v Londýně v roce 1941 vy-

hlášen 17. listopad Mezinárodním 

dnem studentstva.

Tento den byl každoročně připomí-

nán zejména vysokoškoláky, na hrob 

Jana Opletala byl kladen ve výroční den 

smuteční věnec.

Také 17. listopadu 1989  studenti, 

především pak vysokoškoláci, vyšli 

do ulic, ovšem nejen aby vzpomí-

nali, ale také aby demonstrovali za 

svoje aktuální požadavky. Odpole-

dne vyrazili studenti z  Albertova 

směrem na Vyšehrad. Tady byla de-

monstrace oficiálně ukončena, ale 

část průvodu se vydala na další po-

chod. Tisíce lidí se dostaly až na Ná-

rodní třídu, kde je zastavil kordon 

policistů připravených k  tvrdému 

zásahu.Druhý kordon  demonstru-

jící uzavřel. Studenti začali volat : 

Máme holé ruce ! Na to odpověděli 

příslušníci bezpečnosti tvrdými ra-

nami obušky.

Proti tvrdému a neadekvátnímu zá-

sahu se zvedla spontánní vlna odporu. 

Studenti vyhlásili stávku, k nim se při-

dali herci a v  Činoherním klubu bylo 

založeno Občanské fórum, v jehož čele 

stanul Václav Havel.

Demonstrace se rozšířily po celé 

republice, vláda byla nucena jednat 

s opozicí, události se nezadržitelně vali-

ly směrem k demontáži komunistické-

ho režimu.

Prezident Gustav Husák abdikoval 

a ještě 29.12. 1989 byl zvolen novým, 

a to demokratickým prezidentem 

Václav Havel. Cesta ke svobodě byla 

otevřená.

To je Den boje za svo-

bodu a demokracii. 

PhDr. Václav Kolář
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Jmenný seznam - volby do zastupitelstva 
15. a 16. 10 2010 dle pořadí stran 

a výsledného pořadí na kandidátních 
listinách, www.volby.cz

Rašková Alena, RNDr. Pišťák Miroslav Mačák Alois, Mgr. MBA Faltýnek Jaroslav, Ing.

Smetana Pavel Sedláček Petr Pospíšil Jiří, Ing. Grulich Bedřich, Ing.

Galářová Milada, Mgr. Fišer Zdeněk, Ing. Lepša Petr Schlesinger Jiří

Holík Pavel, MUDr. Sekaninová Božena

Pospíšil Jiří, Mgr. Hemerková Ivana, Mgr. Blumenstein Tomáš, Ing. Müller Michal, Mgr.
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Chytil Miroslav, Mgr. Ph.D. Kousal Petr, Ing.

Kolář Václav, PhDr. Nevrla Aleš, MUDr. Ochmanová Zuzana, Ing. Pelikánová Danuše, MUDr.

Šmíd Václav, Ing.

Čížek Jaroslav, Ing. Copková Ivana

Fiala Radim, Ing. Sokolová Milada, Ing. Peichl Zdeněk, Ing. Zacpal Radek, Ing.

Kopečný Václav, Ing. CSc. Spurný Stanislav, MUDr.Augustin Josef, JUDr. Šlambor Jaroslav, PaedDr.

Volební účast 
37,03%
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Veřejná fi nanční podpora - Fotbal 
Prostějov, o. s.

Rada města Prostějova po projednání dopo-

ručila Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory 

z rozpočtu města Prostějova ve výši 1,500.000,-- 

Kč  Fotbalu Prostějov o.s.,  se sídlem Za místním 

nádražím 4536, Prostějov 796 01,  IČ 22827536;

- VFP bude použita na vybudování kontej-

nerových šaten vč. přípojek elektro, vodovod, 

kanalizace;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 

použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 

2010 (ev. č. 85);

Prodej movitého majetku 
– notebooků členům 
zastupitelstva města

Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila postup při prodeji movitého majetku – note-

booků, užívaných členy zastupitelstva města 

k výkonu funkce, členům Zastupitelstva města 

Prostějova za jednotnou cenu 2.000,- Kč s tím, 

že rozdíl mezi navrženou cenou a cenou stano-

venou na základě posudku odborné firmy bude 

nepeněžním příjmem jednotlivých členů Zastu-

pitelstva města Prostějova. 

Přijetí dotace 
z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost 
na projekt vzdělávání 

vedoucích zaměstnanců 
a vytvoření metodiky 

vzdělávání
Rada města Prostějova po projednání schváli-

la přijetí dotace z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost na projekt „Zefektivnění 

řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců 

Městského úřadu Prostějov“ ve výši 3 720 781,95 

Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

č. 63/57.

Zadání veřejné zakázky 
– „EÚO ZŠ E. Valenty, 

Prostějov“
Rada města Prostějova po projednání roz-

hodla zadat veřejnou zakázku  „EÚO ZŠ E. Va-

lenty, Prostějov“ společnosti Stavební společnost 

NAVRÁTIL, s.r.o.,Vápenice 17,  Prostějov, IČ 

46972021.

Zadání veřejné zakázky 
„Rekonstrukce městské 

knihovny“
Rada města Prostějova po projednání roz-

hodla zadat veřejnou zakázku  „Rekonstrukce 

městské knihovny“ společnosti Prostějovská sta-

vební společnost PROSTAS, s.r.o., Ječmínkova 

11,  Prostějov, IČ 60722291.

Zadání veřejné zakázky 
a ROZOP – Muzeum 

Prostějovska 

(klimatizace)
Rada města Prostějova po projednání  roz-

hodla zadat veřejnou zakázku „Muzeum Pro-

stějovska, klimatizace výstavních sálů ve 3.NP“ 

společnosti Prostějovská stavební společnost 

PROSTAS, s.r.o.,  Ječmínkova 11, Prostějov, IČ 

60722291, a dále schválila rozpočtové opatření 

ve výši 100 tis. na klimatizaci výstavních sálů ve 

3. NP. Muzea Prostějovska.

Čerpání rezervního fondu 
ZŠ Prostějov, Majakovského 

a ZŠ a MŠ Prostějov, 
Kollárova 4

Rada města Prostějova po projednání souhla-

sila s čerpáním rezervního fondu Základní školy 

Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve  výši Kč  150 

000,--  na obměnu nábytku v učebnách, a dále 

s čerpáním rezervního fondu Základní školy a 

mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 

Kč  115. 000,--  na vybavení nově otevřené třídy 

mateřské školy, na softwarové služby pro předá-

vání dat uzávěrek, přechod na novou databázi 

evidence majetku školy a na překlenutí časové-

ho nesouladu úhrad pojištění odpovědnosti za-

městnavatele ze zákona.

Čerpání investičního fondu ZUŠ 
Vl. Ambrose Prostějov

Rada města Prostějova po projednání sou-

hlasila s čerpáním investičního fondu Základní 

umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov ve 

výši   Kč  165 000,--  na nákup hudebního decho-

vého nástroje basklarinet a interaktivní tabule.

Placení plaveckého výcviku 
žáků základních škol za I. 

pololetí školního roku 2010/2011
Rada města Prostějova po projednání sou-

hlasila s  placením plaveckého výcviku žáků 

základních škol zřizovaných městem Prostě-

jov z  příspěvku od zřizovatele a z  rezervního 

fondu organizace za 1. pololetí školního roku 

2010/2011.

Veřejná fi nanční podpora 
- komise pro výchovu 

a vzdělávání
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila poskytnutí nenávratné veřejné finanční pod-

pory z rozpočtu města Prostějova z prostředků 

komise pro výchovu  a  vzdělávání

- ve výši  4.500,-- Kč TJ Pozemstavu Prostějov, 

o. s., Krasická ul. 936/6,   IČ 441 59 919  

- na Velkou cenu Prostějova v plavání (diplo-

my, ceny, medaile, poháry)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 

použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 

2010;

Veřejná fi nanční podpora 
- TJ Sokol I

Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila poskytnutí nenávratné veřejné finanční pod-

pory z rozpočtu města Prostějova z prostředků 

nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 

70

- ve výši 7.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SO-

KOL I Prostějov, Skálovo nám. 4,  IČ 155 26 151

- na „Mistrovství ČR mladších žáků v nohej-

bale singlů“ (pronájmy, ceny, poháry, medaile, 

materiálně technické zabezpečení)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 

použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 

2010;

Veřejná fi nanční podpora 
- kulturní komise

Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila poskytnutí nenávratné veřejné finanční pod-

pory z rozpočtu města Prostějova z prostředků 

kulturní komise

ve výši 13.500,-- Kč doc. PhDr. Karlu T. abe-

rymu, Ph.D. 

- na katalog k  výstavě svatebních fotografií 

z  ateliéru Ševčík ve Státním okresním archivu 

Prostějov

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 

použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 

2010

ve výši 13.500,-- Kč RNDr. Borisi Vystavělovi, 

- na vydání obrazové publikace Stopy času 

(výtvarné dílo Bohumila Teplého)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 

použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 

2010

Veřejná fi nanční podpora - ko-
mise sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila poskytnutí nenávratné veřejné finanční pod-

pory z rozpočtu města Prostějova z prostředků 

Komise sociální a zdravotní RMP

- ve výši Kč 19. 600,-- Kč Svazu neslyšících a 

nedoslýchavých v ČR, organizaci Prostějov, Re-

habilitačnímu centru, Svatoplukova 15, Prostě-

jov, IČ 750 74 133, (pořadové č. žádosti 75)

- na zajištění počítačového kurzu pro osoby se 

sluchovým postižením (nájemné, komunikační 

služby, kancelářské potřeby, kancelářská techni-

ka)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 

použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 

2010

Vyhlášení záměru pronájmu 
veřejných parkovišť na území 

města Prostějova
Rada města Prostějova po projednání vyhlási-

la záměr pronájmu veřejných parkovišť na území 

města Prostějova, a to:

parkoviště na ul. Mlýnská v Prostějově umís-

těného na částech pozemků p.č. 1526 a p.č. 7735, 

oba v k.ú. Prostějov,

parkoviště na ul. Kostelní v Prostějově umís-

těného na částech pozemků p.č. 140 a p.č. 7909, 

oba v k.ú. Prostějov,

parkoviště na ul. Školní v Prostějově umístě-

ného na části pozemku p.č. 305/1 v k.ú. Prostějov,

parkoviště na ul. Křížkovského v Prostějově 

umístěného na části pozemku p.č. 100 v  k.ú. 

Prostějov,

parkoviště na Hlaváčkově nám. v Prostějově 

umístěného na částech pozemků p.č. 7708 a p.č. 

7707, oba v k.ú. Prostějov,

parkoviště na nám. E. Husserla v Prostějově 

umístěného na části pozemku p.č. 7715 v k.ú. 

Prostějov,

parkoviště na ul. Plumlovská v  Prostějově 

umístěného na částech pozemků p.č. 738, p.č. 

739, p.č. 740 a p.č. 741, vše v k.ú. Prostějov, 

parkoviště na ul. Janáčkova v Prostějově umís-

těného na části pozemku p.č. 4268/1 v k.ú. Pro-

stějov,

společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se síd-

lem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 

262 24 178, za účelem jejich provozování za ná-

sledujících podmínek:

nájemní smlouva bude uzavřena s účinností 

od 01.01.2011 na dobu určitou do 30.06.2011,

nájemné bude stanoveno min. ve výši 

1.800.000 Kč včetně DPH za sjednanou dobu 

nájmu a bude zaplaceno předem,

maximální výše poplatku za parkování bude 

stanovena v  souladu s  ceníkem parkovné-

ho schváleného Radou města Prostějova dne 

05.05.2009 usnesením č. 9365; poplatek za par-

kování bude příjmem provozovatele,

provoz a údržbu (včetně zimní údržby) par-

kovišť a parkovacích automatů bude zajišťovat 

nájemce, který bude hradit veškeré náklady s tím 

spojené, 

pronajímatel si vyhrazuje právo vyčlenit 200 

parkovacích míst na předmětných parkovištích 

pro své potřeby formou parkovacích karet,

nájemce se zavazuje umožnit na předmět-

ných parkovištích bezplatné parkování vozidel 

občanů se zdravotním postižením v rozsahu dle 

stavu ke dni 31.12.2010, 

pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci 

potřebnou součinnost v rámci kontroly zaparko-

vaných vozidel a při řešení nedodržení pravidel 

při parkování,

poplatek za parkovné na předmětných parko-

vištích bude vybírán v době Po-Pá 09:00 – 18:00, 

So 09:00-12:00, v ostatních časech nebude par-

kování zpoplatněno,

nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele 

poskytnout předmět nájmu do podnájmu tře-

tím osobám,

na základě písemné výzvy pronajímatele bude 

nájemce povinen okamžitě ukončit provoz ve-

řejného parkoviště na ul. Křížkovského v Prostě-

jově umístěného na části pozemku p.č. 100 v k.ú. 

Prostějov a předat jej zpět pronajímateli pro po-

třeby zajištění jeho pronájmu společnosti MAN-

THELLAN a.s.; tímto okamžikem bude nájem-

ní smlouva zúžena o pronájem předmětného 

parko-

viště. 27. října 201027. října 201066
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Plán zimní údržby

V  závěru měsíce září byla slavnostně 

zprovozněna místní komunikace Určická 

– Krasická. Investorem stavby je město 

Prostějov, dodavatelem fi rma INSTA CZ.

Přesně 166 dní trvala výstavba nové 

komunikace takzvané jižní spojky, která 

byla realizována vynaložením fi nanč-

ních prostředků města Prostějov. Kromě 

samotné silnice o délce přibližně 600 m 

byla rovněž vybudována pěší a cyklistic-

ká komunikace či autobusová zástavka, 

veřejné osvětlení, protihluková zeď, sa-

dové úpravy či klidová zóna s dětským 

hřištěm.

Celkové náklady dosáhly přibližně 

38 milionů korun, včetně projektové 

dokumentace, autorského dozoru či 

příspěvků na přeložky inženýrských 

sítí. 

„Současně s  výstavbou nové komuni-

kace došlo i na sadové 

úpravy, vybudování 

odpočinkové plochy, 

dětského hřiště a sa-

mozřejmě souběž-

ných chodníků a pro-

tihlukové zdi. Dále je 

zde také vybudována 

cyklostezka o délce 

zhruba 540 metrů. 

Nechybí ani parko-

vé lavičky,“ doplnil místostarosta města 

Prostějova Miroslav Pišťák. 

Hlavní trasa vede od ulice Krasic-

ká k  napojení na úsek větve již rea-

lizovaný v  rámci úpravy křižovatky 

Okružní – Určická. Souběžně s  navr-

ženou trasou je provedena cyklostezka 

o celkové délce 540 m. Ke snížení hlu-

kové zátěže je vybudována ve vybra-

ném úseku komunikace protihluková 

bariéra vysoká 5 m. K odvodu dešťové 

vody slouží také nově vybudovaná ka-

nalizace.

Uskutečněný projekt je výsledkem 

spolupráce realizační firmy INSTA 

CZ, s.r.o. se statutárním městem 

Prostějov. Celkové cenové náklady 

stavebního objektu, včetně všech při-

družených výdajů, činili přibližně 38 

milionů korun.

„Věřím, že rozšíření infrastruktury 

bude pro město Prostějov a pro jeho oby-

vatele prospěšné a že jim bude dlouho 

a dobře sloužit,“ zhodnotil dokončení 

stavby generální ředitel realizační fi rmy 

Ing. Radek Sedláček. 

Mgr. Jana Gáborová,

 mluvčí MěÚ Prostějov

Slavnostní otevření jižního kvadrantu
– komunikace Určická – Krasická

Plán zimní údržby, který platí od 1. listo-

padu 2010 do 31. března 2011, je zpracován 

tak, aby v  prvním pořadí důležitosti byly 

zprovozněny úseky místních komunikací, 

na kterých je vedena městská hromadná 

doprava včetně hlavních tahů městem na 

komunikacích ve správě města, dále úseky 

chodníků s velkou frekvencí pohybu obyva-

telstva, některé zastávky MHD včetně odkli-

zení sněhu ze zálivek zastávek.  

Následně jsou ve druhém a třetím pořadí 

důležitosti zprovozněny ostatní komunikace, 

chodníky a aleje, přechody, ostrůvky, parko-

viště.

U chodníků vychází pořadí důležitosti z 

potřeb obyvatelstva dostat se k  zastávkám 

MHD, na vlakové a autobusové nádraží, k ne-

mocnici a ven ze sídlišť.          

Do plánu zimní údržby byly též zapraco-

vány připomínky občanů z loňského období. 

V  závislosti na počtu pracovníků na ve-

řejně prospěšné práce v  zimním období od 

1.11.2010 budou do úklidu chodníků a zmír-

ňování následků zimy zařazeni i tito pracov-

níci s  tím, že dané úseky nebude provádět 

.A.S.A.TS Prostějov. Jednalo by se o domy 

s  pečovatelskou službou a domy, které jsou 

v majetku města.

Kompletní plán zimní údržby naleznete 

na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na 

Odboru komunálních služeb Městského 

úřadu Prostějov. -jg-
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Den 22. září je Evropským dnem bez 

aut (EDBA) a je součástí a vyvrchole-

ním Evropského týdne mobility (ETM) 

16. – 22. září.  

Letos se v Evropě i v Prostějově ko-

nal už podeváté. Obě osvětové a propa-

gační akce mají v evropských městech 

podpořit přijatelnější způsoby dopravy 

a napomoci při omezování individuál-

ní automobilové dopravy ve městech. 

„Ústředním tématem letošního 

EDBA a ETM bylo „Ve městě bez 

mého auta“, což znamená snahu na-

pomáhat snižování škodlivých emi-

sí z  oblasti dopravy, aby se zamezi-

lo škodlivým následkům pro lidské 

zdraví a škodlivým vlivům na životní 

prostředí - proto akci podpořilo i mi-

nisterstvo vnitra,” uvedl místostarosta 

Prostějova a politik Zdravého města 

Vlastimil Uchytil.  

Akce měla mimo jiné přimět občany, 

aby více využívali hromadnou dopra-

vu. Proto také v letošním roce po celý 

den 22. září jezdila MHD zdarma. Pro 

auta byla uzavřena ulice Havlíčkova od 

8,00-16,00 hod.

Jako v minulých letech akce proběh-

la za podpory Ministerstva životní-

ho prostředí a Národní sítě Zdravých 

měst, jejímž je Prostějov členem od 

roku 2000.

Doprovodné akce 
k Evropskému dni bez aut
Novinkou letošního 9. ročníku bylo 

místo konání v Kolářových sadech. Bě-

hem celého dne se děti mohly zúčastnit 

a soutěžit v nejrůznějších soutěžích, pře-

vážně s dopravní tematikou. 

Dopravní dopoledne zahájili předsta-

vitelé města. S  kulturním vystoupením 

zaměřeným na dopravu vystoupili také 

zástupci OS Lipka.

Došlo k ofi ciálnímu vyhlášení vítězů li-

terární soutěže, která 

byla určena žákům 7. 

tříd základních škol 

na téma „Chováme 

se podle dopravních 

předpisů“. Ocenění 

získali věcné ceny určené pro volný čas z ru-

kou představitelů města.

Sportovní zázemí a organizaci soutěží 

zajistil kolektiv pracovníků MŠ a ZŠ Jana 

Železného na sídlišti Svobody, za což jim 

patří velký dík.

Informační středisko prevence infor-

movalo o bezpečnosti na silnici, použí-

vání přileb pro cyklisty, používání bez-

pečnostních pásů v autech a o uplatnění 

bezpečnostních zámků na kola.

IRIS – regionální centrum v průběhu 

celého dne 22. 9. 2010 pořádalo a orga-

nizovalo nejrůznější akce s dopravní té-

matikou a s vlivem dopravy na přírodu.

Zdravotní zázemí pro všechny zúčast-

něné vytvořila a poskytla Střední zdra-

votnická škola.

Pojišťovna METAL-ALIANCE po-

skytla přítomným zajímavé materiály 

týkající se prevence zdraví.

PaedDr. Alena Dvořáková

koordinátorka projektu Zdravé měs-

to Prostějov a místní Agenda 21

POZVÁNKA
Zdravé město Prostějov zve   na veřejnou diskusi 

k „Plánu zdraví a kvality života“, 
tzv. Fórum Zdravého města Prostějova.

Veřejné projednání se uskuteční 
ve čtvrtek dne 25. listopadu 2010 od 15,30 hodin

v prostorách přednáškového sálu Národního domu 
na Vojáčkově náměstí.

Projednání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách, podle jednotlivých 

oblastí.  Za město Prostějov budou v každé skupině jako garanti oblasti příslušní ve-

doucí odboru, resp. jimi pověření pracovníci. Před závěrem Fóra proběhne shrnutí 

toho, k čemu jednotlivé skupiny občanů dospěly v diskutovaných oblastech:

Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikace

Životní prostředí

Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy, komunitní plánování soc.služeb

Zdravý životní styl / Zdravotní oblast

Volný čas / Sport / Kultura

Vzdělávání, výchova

Doprava

Podnikání, výroba, služeb

Akci bude moderovat národní koordinátor Projektu Zdravé město a ředitel Národ-

ní sítě Zdravých měst ČR, Ing. Petr Švec.

NOVINKA: kulturní vystoupení OS Lipka

Pojďte s námi rozhodovat, jak budeme žít!

„Den prevence diabetu“ 

v Prostìjovì dne 18. 11. 2010

9,00 – 14,00 hod

mìøení hodnot cukru zdarma, 

tìlesný tlak

bezplatné poradenství – zdravá výživa 

Organizátor akce:  Zdravé mìsto Prostìjov

Partneøi akce:  mìsto Prostìjov

  Støední zdravotnická škola

  pojiš�ovna METAL-ALIANCE

Užívejte si aktivního života 
a pøedcházejte komplikacím. 

Regionální informaèní centrum - zámek

Pernštýnské nám. 8, Prostìjov

27. října 201027. října 201088
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Blokové čištění listopad 2010

akční cenová nabídka na léto 2010
dostupnost na optických přípojkách v rámci celého Prostějova
vyjímečná kvalita HD TV 100+ programů, testovací období zdarma

Digitální kabelová televize,
Internet a Telefon

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

582 345 812, 725 546 460 80

Listopad:  10. 11. 2010            od: 14.00 hod

                 25. 10. 2010            od: 16.00 hod: 

Prosinec:  15. 10. 2010            od: 14.00 hod:

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

02. 11. 2010 – blok č. 28 – Tylova, 

Tylova – u kotelny, Tylova – parkoviště, 

Libušinka, Libušinka – parkoviště, Tetín, 

Dobrovského od Tylové, Dobrovského 

– parkoviště, Dobrovského – vnitroblok 

(za obchodem).

04. 11. 2010 – blok č. 29 - Krokova, 

Krokova - vnitroblok, Brněnská - obsluž-

ná, Brněnská II - parkoviště, Brněnská 

- vnitroblok, Družstevní, Družstevní - 

vnitroblok, Družstevní - parkoviště, Mo-

zartova, Mozartova - parkoviště, Rumun-

ská, Dr. Horáka parkoviště, Dr. Horáka 

(Mozartova – Bulharská), St. Manharda 

(Bulharská – Mozartova).

09. 11. 2010 – blok č. 30 – Bulharská, 

Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Bul-

harská – Určická), St. Manharda (Určic-

ká – Bulharská), Waitova, Okružní (Ur-

čická – Brněnská), Drozdovice (Na Hrázi 

– Určická).

11. 11. 2010 – blok č. 34 – Krasická od 

Moravské, Moravská, Moravská – vnitroblok 

parkoviště, Moravská – vnitroblok, Moravská 

– plocha u Galy, Západní, Západní – parko-

viště.

23. 11. 2010 – blok č. 35 – J. V. Myslbe-

ka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouz-

ská, Belgická, Italská, Holandská, Anglic-

ká, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ 

– cyklostezka, sídl. Západ – vnitroblok.

25. 11. 2010 – blok č. 36 – sídl. Svobo-

dy – vnitroblok, sídl. Svobody – parkovi-

ště, Anenská, U sv. Anny.

ANKETA 
 Ptáme se na Radnièní listy

Chodí do Vaší domácnosti pravidelnì 1x za mìsíc Radnièní listy?

Ve které lokalitì bydlíte?   

Do kolika pracovních dní od data vydání Radnièní listy dostáváte? 
(datum vydání naleznete na titulní stránce obalu)  

Které informace v Radnièních listech preferujete?  

Váš komentáø:

? ?
.......................................................................................................................................
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ANKETA 
 Ptáme se na Radnièní listy

Chodí do Vaší domácnosti pravidelnì 1x za mìsíc Radnièní listy?

Ve které lokalitì bydlíte?   

Do kolika pracovních dní od data vydání Radnièní listy dostáváte? 
(datum vydání naleznete na titulní stránce obalu)  

Které informace v Radnièních listech preferujete?  

Váš komentáø:

Na dotazy mùžete odpovìdìt i elektronicky na adresu: 
jana.gaborova@prostejov.eu

Dìkujeme za Váš názor

Vyplnìné anketní lístky odevzdávejte do 30. listopadu 2010 na Informaèní 
službì Mìstského úøadu Prostìjov, nám. T. G. Masaryka 130/14 
nebo na Regionálním informaèním centru (v zámku), Pernštýnské nám. 8.

? ?
.......................................................................................................................................
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Uveïte na sebe kontakt – z došlých anketních lístkù budou 
vylosováni výherci, kteøí obdrží knihu Prostìjov I a II.

...................................................................................................................

 
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! 
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Přes veškeré informace, které již pro-

běhly tiskem, jsem neustále dotazována, 

co vlastně vzniká vedle kostela svatého 

Cyrila a svatého Metoděje  na Brněnské 

ulici, a proto si dovolím znovu celý zá-

měr veřejnosti připomenout.

 V  tomto roce započala   farnost Po-

výšení svatého Kříže s  vlastní rekon-

strukcí a přístavbou objektu PAXU, na 

Brněnské ulici vedle kostela sv.Cyrila 

a sv. Metoděje v Prostějově. Záměrem 

je vybudovat zde místo pro setkávání 

lidé dobré vůle, pro kulturní a spole-

čenské akce nejen farnosti, ale i občanů 

a organizací města Prostějova. Farnost 

získala i veřejnou fi nanční podporu pro 

tento záměr, pro rok 2010 je to 70 000 

Kč od města Prostějova, za což velmi 

děkujeme. Předpokládané náklady jsou 

kolem 500  000 Kč na přístavbu, plus 

cca 50  000 Kč na vymalování stávají-

cího objektu Pax, který byl již částečně 

rekonstruován.
Akci předcházelo vytvoření projek-

tu, schválení dotčenými orgány, včetně 

památkářů, vydání územního souhlasu 

a stavební povolení, Stavebním úřadem 

v Prostějově.

V  prostoře mezi kostelem a Paxem 

by měla vzniknout kuchyňka, WC 

muži a WC ženy a ZTP. Vlastní objekt 

Paxu bude  upraven a vybaven pro 

uvažovaný záměr.

Již nyní náš kostel žije farním spole-

čenstvím. Při bohoslužbách 

je využívána sakristie pro společenství 

Sedmikrásek-malých dětí s rodiči, kteří 

formou jejich věku vlastní vstřebávající 

Boží slovo. Také máme již tradiční se-

tkání s agapem po hodové mši svaté  ke 

svátku našich věrozvěstů sv. Cyrila a sv. 

Metoděje  5.7. a svá pozitiva nese i pří-

chod a nadílka sv. Mikuláše v adventní 

době.

Tento rok se celá farnost připojila 

k Noci kostelů, akce sklidila velký ohlas. 

I kvůli podobným setkáním tento záměr 

realizujeme.

V současné době jsou položeny základy 

přístavby, včetně odpadů a vodoinstala-

ce, je provedena nová elektroinstalace ve 

vlastní Paxu, opraveny zdi, zasklená okna, 

zajištěna střecha  objektu.

Myšlenka na setkávání lidé dobré 

vůle, vzájemné pomoci a využití k spo-

lečenským a kulturním akcím se rodila 

již  dříve, v hlavách těch, kteří pomáhali 

kostel obnovit z prachu a znovu vysvě-

tit. Proto bychom rádi nejen pro dneš-

ní, ale i příští generace v tomto záměru 

pokračovali. Děkuji touto cestou všem  

brigádníkům i všem dárcům, kteří se do 

díla jakkoliv pozitivně zapojili.

V příštím roce bychom se rádi pus-

tili dál, kdo by chtěl pomoci je vítán, 

ať již modlitbou, fi nančně či fyzicky. 

Těšíme se na Vaši pomoc a zveme Vás 

mezi nás. MVDr. Zuzana Bartošová

 členka Farní a ekonomické rady 

 a KDU-ČSL

Přestože s letními prázdninami jsme se 

už dávno rozloučili,dovolím si malé ohléd-

nutí. 

Ty letošní přinesly úspěch a spokojenost 

275 dětem a mladým lidem, kteří se účastnili 

12 turnusů prázdninových táborů na základ-

nách Salesiánů na Staré Vodě a na Annaber-

gu v Jeseníkách nebo i na dalších kouzelných 

místech naší vlastni či dokonce v zahraničí, 

konkrétně v Rakousku. Děti prožily zajímavé 

chvíle uprostřed  krásné přírody a mezi par-

tou dobrých kamarádů, ale také poznali něco 

z našich křesťanských základů a etiky. Dobrou 

odezvu mělo i  prožití volného času dětí a mla-

dých lidí na podzimních prázdninách jak na 

Staré Vodě, tak na Annabergu.

Činnost Klubu salesiánského hnutí mláde-

že nekončí prázdninovou aktivitou. Mladí lidé 

i děti se mohou setkávat s  týmem animátorů 

vedených předsedou  Klubu Otcem Jarosla-

vem Němcem, každou první a třetí neděli 

v měsíci v sále nad hlavním kostelem Pový-

šení svatéhoKříže, kde se bude dále  společně 

tvořit a  připravovat na další volno. Teď už při-

pravujeme, co se bude dít o tzv.“vánočkách“, 

prázdninách o vánocích v době od 27.do 30. 

12. 2010. 

Další informace můžete získat na stránkách 

klub: animatori.prostějov.cz nebo u  O. Jarosla-

va Němce SDB na mob.č. 603953727  nebo na 

sdb.pv@tiscali.cz.

O našich  zážitcích se můžete také 

dozvědět z  časopisu INRI, který vydává 

Římskokatolická farnost Povýšení svatého 

Kříže a to 3x ročně, na hodové oslavy v září, 

na  1.adventní neděli a  na velikonoce. Časopis 

je k dostání v kostelech naší farnosti a možno 

jej přečíst i na internetových stránkách  far-

nosti.

Rok 2010 se pomalu chýlí ke konci, věřím, 

že Ti z Vás, kteří jste se táborů nebo akcí SHM 

účastnili nelitujete a v dalších  letech nám za-

chováte svoji přízeň. 

Také si dovolím poděkovat za Klub SHM 

za příspěvek  veřejné finanční podpory města 

Prostějova ve výši  10 000 Kč  pro rok 2010 a 

popřát hodně sil i Boží pomoc  pro rok 2011.

MVDr.Zuzana Bartošová

 členka Klubu SHM, Farní a ekonomické 

 rady a KDU-ČSL

Jak jsme Vás informovali již v minulém vydání Rad-

ničních listů, uspělo město Prostějov ve výzvě č. 45 z 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

s projektem "Rozvoj profesních schopností sociálních 

pracovníků měst Střední Moravy". Cílem tohoto pro-

jektu je  růst kvality  služeb při poskytování příspěvků 

na péči, proto je projekt zaměřen právě na zaměstnance 

vykonávající místní šetření v rámci těchto příspěvků. 

Město Prostějov při realizaci projektu spolupracuje s 

partnerskými městy v rámci regionu Střední Morava - s 

Olomoucí, Přerovem a Konicí. Zaměstnanci měst pro-

jdou během následujících 14 měsíců školeními zaměře-

nými na legislativu a na oblast sociální. 

Po celou dobu projektu Vám budeme přinášet 

ukázky testů souvisejících přímo s  výše popsaným 

projektem. Do testů se můžete zapojit i Vy a v závě-

ru se zúčastnit slosování o věcné ceny. Vyhodnocení 

proběhne v měsíci červenci 2011. Správné odpovědi 

na první blok otázek odevzdávejte společně s kon-

taktem na sebe na Informační službě Městské-

ho úřadu Prostějov, nám. T.G.Masaryka nebo na 

nově otevřeném Regionálním informačním centru 

v zámku na Pernštýnském náměstí do 20. 11. 2010.

Blok 1

Zákonodárnou iniciativu má v ČR 

 Ministerstvo vnitra ČR 

 Občané ČR 

 Parlament ČR 

  Vláda, poslanec nebo skupina poslanců, Senát 

jako celek a zastupitelstvo VÚSC 

 

Název písemnosti, v  níž jsou v  ČR publikovány 

nově vydané zákony, je 

 Sbírka předpisů 

 Sbírka zákonů 

 Kniha zákonů 

 Kniha právních předpisů 

Míra nezaměstnanosti je 

 Orientační posouzení velikosti nezaměstnanosti 

 Řada údajů popisující vývoj nezaměstnanosti 

  Podíl nezaměstnaných na ekonomicky 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 pečova-

telskou službu 

 Ústav, v němž se pečuje o starší osoby 

 Nový název pro domov důchodců 

  Bytový dům, v němž je možnost poskytování pe-

čovatelské služby 

Kontaktní údaje na respondenta

………………………………………………………

TESTY PRO VÁS!

Aktivity Klubu SHM ProstějovKde  je  PAX  a co 
se tam buduje? 
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Malé a střední podniky mají šanci zís-

kat dotaci až 500 tisíc korun z programu 

Poradenství.

Malé a střední podniky do 250 zaměst-

nanců mohou získat dotaci v  hodnotě až 

500 tisíc korun na odborné konzultace, 

které pomohou zdokonalit jejich podni-

kání. Nabízí jim to program Poradenství, 

který je součástí Operačního programu 

Podnikání a inovace. Podmínky získání 

fi nanční podpory v  prodloužené výzvě 

tohoto programu zveřejnilo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR.

Cílem programu je napomoci k rozvoji 

malých a středních fi rem prostřednictvím 

spolufi nancování služeb poskytovaných 

externími poradci. Každý podnikatel, kte-

rý chce rozvíjet svoji fi rmu, určitě někdy 

uvažoval o možnosti konzultace svých 

plánů s odborníkem. Zejména ty nejmenší 

podniky ale často narazily na nedostatek 

fi nancí, popřípadě se už alokované peníze 

nakonec rozhodly využít jinak. Program 

Poradenství je tu právě pro ty fi rmy, které 

se chtějí zlepšovat a rozhodly se proto po-

žádat o pomoc kvalifi kovaného poradce. 

Díky dotaci teď budou moci získat zpět až 

50 procent vynaložených nákladů.

Dotaci od 100 do 500 tisíc korun mo-

hou získat fi rmy, které se rozhodnou využít 

služeb externích konzultantů pro rozvoj 

svého podnikání. Podpořit lze konzultace 

zaměřené na  vylepšení stávajících výrob-

ků či služeb nebo zdokonalení fi remních 

procesů, které pomůžou například inovo-

vat výrobní proces nebo zmodernizovat 

způsob distribuce výrobků či služeb. Do-

tací je možné pokrýt i poradenské služby 

zaměřené na organizační inovace, třeba 

na zefektivnění komunikace se zákazní-

kem. Poslední podporovanou oblastí je 

poradenství za účelem marketingové ino-

vace jako změna designu výrobků nebo 

poradenství k nové komunikační strategii. 

V  rámci projektu nelze fi nancovat pravi-

delné poradenské služby, jako třeba daňové 

poradenství nebo standardně poskytované 

právní služby.

Žádost o dotace z  programu Poraden-

ství bude přijímat agentura CzechInvest 

prostřednictvím aplikace eAccount, která 

je online dostupná na adrese www.cze-

chinvest.org. Doplňující informace získáte 

každý všední den od 9 do 13 hodin na tele-

fonním čísle 800 800 777. 

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ 
2010

V  těchto dnech byla dokončena již 

dlouho očekávaná aktualizace 3. vydání, 

Příručky pro podnikání, nyní s číselným 

označením pro rok 2010, které navazuje 

na dříve vydané příručky pro rok 2008 a 

2009. Vznikla v rámci projektu Informač-

ní místa pro podnikatele realizovaného 

Hospodářskou komorou ČR za fi nanční 

podpory Ministerstva průmyslu a obchodu 

v rámci programu Podpora posílení kon-

kurenceschopnosti průmyslu ČR. Při jejím 

zpracování byl sledován záměr poskytnout 

především malým, drobným a začínajícím 

podnikatelům, souhrnný přehled o nejdů-

ležitějších normách, které tvoří právní rá-

mec podnikání a usnadnit jim tak orientaci 

v prostředí, v němž vykonávají svou pod-

nikatelskou činnost. Hlavním smyslem vy-

dání aktualizované příručky je postihnout 

změny, k nimž v 

jednotlivých oblastech došlo v uplynu-

lém období tak, aby informace obsažené v 

příručce zachycovaly stav právní úpravy a v 

praxi aplikovaných postupů k 30. 6. 2010. 

Příslušné kapitoly obsahují i upozornění na 

pravděpodobné změny, které lze s ohledem 

na legislativní proces očekávat v nejbližších 

měsících. Příručka byla nově rozšířena o 

další dvě kapitoly a to o kapitoly věnované 

problematice českých technických norem a 

elektronické komunikaci.

Příručka je dostupná pouze v  elektro-

nické podobě a lze ji získat na vyžádání 

na OHK v  Prostějově /tel.č. 582332489, 

582332721, ohkpv@ohkpv.cz/.

Helena Chalánková, ředitelka

Okresní hospodářské komory v Prostějově

Kaleidoskop 
informací SportVolný časInformaceAktuálně Školství 

a sociální oblast

Také letos se mohou živnostníci z re-

gionu ucházet o titul Podnikatel roku 

Olomouckého kraje. Odstartoval už pátý 

ročník regionálního kola soutěže, kterou 

pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci 

s fi rmou Ernst & Young. Hledá výraznou 

osobnost, která může být svým úsilím, 

podnikatelským nápadem a poctivou 

prací vzorem pro ostatní. Uzávěrka sou-

těže je tentokrát stanovena na 30. listo-

pad. Přihlášku nemusí posílat jen sami 

podnikatelé, ale i jejich spokojení zákaz-

níci, kolegové, či rodinní příslušníci. 

Za dobu svého působení získala sou-

těž v  Olomouckém kraji své nezastu-

pitelné místo a je jednou z  možností, 

jak ocenit úsilí podnikatelů o rozvoj 

regionu. „Soutěž Podnikatel roku slaví 

letos v našem regionu už páté výročí. 

Díky výrazným osobnostem, 

které tento titul prozatím získaly, 

už tato akce není jen o číslech, 

tedy ekonomických výsledcích, 

ale hlavně o konkrétním člově-

ku a jeho firmě. Soutěž ukázala, 

že v našem kraji máme nadané 

podnikatele, kteří se umí pružně 

přizpůsobit požadavkům trhu a zajistit 

našim obyvatelům tolik potřebná pra-

covní místa. Osobně mne velmi těší 

zvyšující se počet regionálních firem, 

které se zaměřují na inovativní řešení 

a posilují tak své know-how. Věřím, 

že o titul pátého podnikatele roku 

Olomouckého kraje bude usilovat co 

nejvyšší množství zájemců, kteří se 

stanou důstojnou reprezentací našeho 

regionu v celorepublikovém, ale i me-

zinárodním měřítku“, řekl Martin Te-

sařík, hejtman Olomouckého kraje, 

který akci zaštítil. 

O  prestižní titul se mohou ucházet 

všichni podnikatelé mající minimálně 

čtvrtinový podíl ve fi rmě, která  existuje 

alespoň dva roky. Firma musí mít sídlo 

na území Olomouckého kraje a uchazeč 

by se měl na jejím chodu aktivně podílet. 

Více informací včetně přihlášky do sou-

těže naleznou zájemci na www.podnika-

telroku.cz. 

Mezi hlavní kriteria 

hodnocení patří strate-

gická orientace, globální 

dosah a samozřejmě fi-

nanční výsledky podniku, 

stranou však nezůstává 

ani osobnost soutěžícího 

a jeho podnikatelský pří-

běh. Porotci se tak mimo jiné zaměří 

na podnikatelského ducha nomino-

vaného, jeho čestnost a poctivost či 

mimopodnikatelské aktivity ve spo-

lečnosti nebo regionu.

Olomoucký kraj vybere svého vítěze 

na přelomu ledna a února příštího roku 

a úspěšný kandidát postupuje do celore-

publikového kola. Vítěz z České republi-

ky se zúčastní celosvětového fi nále, kte-

ré se uskuteční v červnu 2011 v Monte 

Carlu.

Kraj hledá nejlepšího podnikatele - už po páté Kraj hledá nejlepšího podnikatele - už po páté 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ INFORMUJE
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Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Financování projektů Operačního pro-

gramu Životního prostředí je zajišťováno 

Evropskými fondy. Finanční prostředky 

OPŽP jsou rozepsány pro období od roku 

2007 do roku 2013. Veškeré fi nancování se 

uskutečňuje prostřednictvím SFŽP, který 

má funkci zprostředkujícího subjektu. Plat-

by příjemcům (fi nancování ze SR) probíhá 

formou ex-post plateb. Prostředky SF/SR 

jsou příjemcům předfi nancovány na zákla-

dě předložené žádosti. 

Po vstupu do Evropské unie se České 

republice otevřela jedinečná možnost vy-

užívat Strukturální fondy EU. Tyto fondy 

jsou nástrojem regionální politiky Unie, 

která si klade za cíl pomoci těm regionům 

EU, které jsou v rámci Unie chudší nebo čelí 

nějakému aktuálnímu problému (např. vy-

soké míře nezaměstnanosti). Strukturální 

fondy pozitivně přispívají ke snižování regi-

onálních rozdílů a ke zlepšování životního 

prostředí. Různou měrou se podílejí na vý-

stavbě infrastruktury, investují do lidských 

zdrojů a podporují podnikatelské prostředí. 

Příkladem využití strukturálních fondů je 

výstavba ČOV a kanalizace v Konici blízko 

Prostějova, na které spolupracují fi rmy IN-

STA CZ s.r.o a SKANSKA DS nebo dokon-

čený projekt odkanalizování a ČOV obcí 

Dobrochov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice a 

Výšovice, který byl spolufi nancován Evrop-

skou unií – Fondem soudržnosti a Státním 

fondem životního prostředí ČR v  rámci 

Operačního programu Životní prostře-

dí. Příspěvek z  fondu Evropské unie činil 

v tomto případě až 85 % celkových nákladů.

Strukturální politika a v podstatě i využívá-

ní Strukturálních fondů vychází z pěti základ-

ních principů: 

1. Princip koncentrace
Spočívá v co nejúčinnějším využití pro-

středků fondů k realizaci předem stanovených 

cílů tak, aby nebyly rozmělňovány na řadu 

drobnějších a méně významných akcí. Jde o 

snahu věnovat nejvíce prostředků do regionů 

s největšími problémy, pokud možno na pro-

jekty přinášející maximální užitek. 

2. Princip partnerství
Zahrnuje úzkou spolupráci mezi Evrop-

skou komisí a odpovídajícími orgány na ná-

rodní, regionální a místní úrovni, určenými 

každým členským státem pro všechny etapy 

přípravy a realizaci podpůrných programů. 

Na konkrétním rozdělení prostředků se tak 

podílejí samotní příjemci, tj. regiony, města, 

obce i soukromé subjekty, pro něž jsou pro-

středky určeny. 

3. Princip programování 
Klade důraz na komplexní 

přístup k řešení problémo-

vých regionů. Prostředky 

fondů jsou alokovány na 

základě víceletých a víceobo-

rových programů předkládaných Evropské 

komisi vládou členské země, nikoliv na zá-

kladě jednotlivých projektů. Na realizaci kon-

krétního programu se v souladu s principem 

koncentrace podle potřeby podílí všechny 

Strukturální fondy. 

4. Princip doplňkovos  
Princip směřuje k zajištění toho, že finan-

cování z fondů Společenství se nevyužije jako 

náhrada národních strukturálních subvencí. 

Tzn., že prostředky ze Strukturálních fondů EU 

pouze doplňují výdaje členských států. Člen-

ské státy musí poskytnout finanční informace 

potřebné k ověření doplňkovosti při vytváření 

plánů a pak pravidelně během poskytování po-

moci, přičemž nesmí v důsledku podpory ze SF 

snížit vlastní výdaje, např. nelze snížit ve státním 

rozpočtu výdaje na dopravní infrastrukturu v 

důsledku podpory tohoto okruhu investic z EU. 

5. Princip monitorování 
a vyhodnocování.

Jde o průběžné sledování a vyhodnoco-

vání prováděných opatření a celkové efek-

tivnosti vynakládaných prostředků. Před 

schválením projektu je vyžadováno po-

drobné hodnocení jeho dopadů, následuje 

průběžné monitorování realizace projektu 

a nakonec zhodnocení skutečných přínosů 

projektu. Význam tohoto principu se neu-

stále zvyšuje. 

Cílem poskytovaná výše uvedených fi -
nančních prostředků na realizaci projektů je 
podpora rozvoje a strukturálních změn zao-
stávajících regionů a regionů, které prochá-
zejí průmyslovou restrukturalizací. Všechny 

projekty, které získávají fi nanční pomoc od 

Evropské unie, musí být zároveň také spolu-

fi nancovány z jiného zdroje, ať již z veřejného 

nebo soukromého sektoru. 

Autor: INSTA CZ s. r. o., stavební společ-

nost zabývající se především výstavbou vodo-

hospodářských, inženýrských a dopravních 

staveb. Zpracováno podle informací zveřej-

něných Evropskou komisí a Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy -ik-

Využití strukturálních fondů EU

Jubilejní 40. pokračování stavebního 

a technického veletrhu STAVOTECH  - 

Moderní dům  Olomouc se uskuteční ve 

dnech 4. – 6. listopadu 2010 v pavilonu A 

olomouckého Výstaviště Flora a přilehlých 

venkovních plochách. Listopadový veletrh 

STAVOTECH – Moderní dům  je největ-

ším podzimním stavebním veletrhem 

na Moravě. Představuje bohatou nabídku 

stavebních materiálů, výrobků, služeb a 

technologií. Součástí veletrhu je řada do-

provodných výstav, konferencí, seminářů 

a prezentací.

Nosnou částí celého veletrhu STAVO-

TECH – Moderní dům je prezentace fi rem 

ve  výstavní části. Více než stovka vystavo-

vatelů představí nabídku širokou stavebního 

oboru i interiérového vybavení a nábytku. 

Prezentace fi rem doplní poradenské místo 

k dotačnímu programu Zelená úsporám.

Úspory energie a využití obnovitelných 

zdrojů energie obsáhne specializovaná  sekce 

EKOENERGA. V  doprovodných seminá-

řích se objeví témata využití sluneční ener-

gie zejména fotovoltaiky, tepelných čerpa-

del a pasivních domů jako bydlení snů. Ve 

výstavních expozicích návštěvnicí najdou 

kromě solárních kolektorů, fotovoltaických 

panelů také tepelná čerpadla, kotle na bio-

masu, výrobky, materiály a technologie pro 

stavění v nízkoenergetickém standartu. 

Aktuální téma dřevěného stavění  je ob-

sahem doprovodné výstavy a konference

DŘEVOSTAVBA, která si klade za cíl být 

prostorem pro přiblížení této problematiky 

zájemcům z Moravy. Do Olomouce zavítají 

odbornicí na dřevěné stavění, aby se podělili 

o své poznatky na semináři, který se uskuteč-

ní v pátek 5.listopadu. 

Další tradiční součástí veletrhu jsou 

OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTU-

RY A STAVEBNICTVÍ. Jejich program 

je tradičně bohatý. Dává prostor pro pre-

zentace a diskusi s autory projektů k v Olo-

mouci aktuálním tématům – územní plán 

města, vysokoškolský kampus a inovační 

centrum na tř. Kosmonautů. Svou tvorbu 

přiblíží tentokrát brněnští přední architekti 

Jakub Kynčl a Zdeněk Sendler.  

Ve výstavní části této sekce se představí ar-

chitektonické soutěžní i nesoutěžní přehlídky 

- Salon dřevostaveb, Dřevěný dům, přehlíd-

ky studentských prací - Modulární obytný 

prostor, Nízkoenergetický dům ČMSS,  Pře-

hlídka diplomových prací studentů fakult 

architektury 2010, Young Architect Award 

2010. Vrcholem je opět ucelená prezentace 

nejprestižnější architektonické soutěžní pře-

hlídky v ČR GRAND PRIX ARCHITEK-

TŮ Národní cena za architekturu, Exkurze 

za doprovodu autorů povede letos do prostor 

NH Congress hotel a Omega centra staveb 

oceněných titulem Stavba roku 2010.

Olomoucký kraj zastřešuje expozici měst 

a obcí Olomouckého kraje, která je součás-

tí přehlídky investičních příležitostí pod 

názvem RegionInvest. Kromě Olomoucké-

ho kraje se zde představí  města Olomouc, 

Přerov, Prostějov, Šternberk a Litovel.  Své 

místo pro prezentaci tady mají oceněné obce 

krajského kola soutěže  Vesnice roku a také

partnerská města Olomouckého kraje.  

Podzimní veletrh STAVOTECH - Mo-

derní dům  a souběžně probíhající výstavy 

a prezentační akce jsou dobrou příležitostí 

pro konzultaci s odborníky i bohatým zdro-

jem hodnotných informací a inspirace. Ne-

nechte si tedy  ujít příležitost a zavítejte na 

olomoucké Výstaviště Flora 4. - 6. listopadu 

mezi 9,00 – 18,00, v sobotu do 17,00 hodin.

Úspory energie,  dřevěné stavění, moderní architektura 
- témata podzimního veletrhu STAVOTECH – Moderní dům Olomouc
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II. Salon hanáckých fotografů

Slavnostní večer v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově

Vážené fotografky, fotografové, amatéři

i profesionálové,Salon hanáckých foto-

grafů je přehlídkou amatérské i profesi-

onální tvorby našeho hanáckého regio-

nu. Letos proběhne druhý v pořadí, jako

výstavní bienále. Pro autory jsou připra-

veny dva velké výstavní prostory.

První v Galerii Metro Prostějov a druhý v

galerii nového Regionálního informačního

centra města Prostějova. Pro autory je při-

praveno celkem 67 panelů, kam své foto-

grafie mohou umístit. K II. Salonu hanác-

kých fotografů bude vydán obsáhlý kata-

log, který zdarma dostane každý vystavu-

jící. Salonu hanáckých fotografů se mohou

bezplatně zúčastnit především fotografové

žijící a tvořící v hanáckém regionu bez

věkového a námětového vymezení, foto-

grafie či fotografické tisky mohou být jak

na volných listech, tak již adjustované v

rámech nebo na deskách. 

K prezentaci  Vašich fotografií jsou 
k dispozici pro jednoho vystavujícího:

A/  jeden panel sklo/sklo 80x140 cm ( šířka

x výška, celkem panelů pro 14 autorů)

B/  jeden panel sklo/sklo 122x80 cm ( šířka

x výška, celkem panelů pro 3 autory)

C/  jeden panel 80x80 cm ( šířka x výška,

celkem panelů pro 6 autorů)

D/  jeden panel sklo/sklo 49x49 cm ( šířka

x výška, celkem panelů pro 4 autory)

E/ jeden až tři klip rámy 50x70 cm v Gale-

rii I centra ( celkem 40 ks) – v Potvrzení  o

účasti  musíte uvést např.: E1 = požaduji

jeden klip rám, 

E2 = požaduji dva klip rámy

A E3 = požaduji tři klip rámy.

V Galerii Metro Prostějov lze též vystavit v

omezeném množství i samostatně adjusto-

vané fotografie v rámech či na podklado-

vých deskách nebo paspartách.Podmínky

účasti a harmonogram je závazný a musí

být přihlášenými vystavujícími dodržován.

Harmonogram Salonu:
Uzávěrka přihlášení k účasti

31.10.2010
Odeslání fotografií v elektornické podobě

na zhotovení katalogu                10.11.2010

/nutno uvést: jméno a příjmení , rok naro-

zení a bydliště, názvy snímků/

Instalace výstavy

13.a14.12.2010

Slavnostní vernisáž

15.12.2010

Deistalace výstavy

21.1.2011

Podmínky účasti:
Téma fotografií II. Salonu hanáckých foto-

grafů je volné a autoři nejsou omezeni

věkovými kategoriemi.Fotografie by měli

mít výtvarnou nebo dokumentární formu s

emotivním učinkem a neměly být vytvoře-

ny před rokem 2008.Fotografie mohou být

I adjustované v rámech, či na deskách. Ero-

tické až obscéně působící fotografie, z

důvodu veřejně volně přístupných výstav-

ních prostor, nemusí být vystaveny.Na

zadní straně každé fotografie bude napsáno

Jméno a přijmení autora,  rok narození a

bydliště a název snímku.Se snímky nebude

bez vědomí autora nijak dále užíváno,

reprodukováno ani   manipulováno.Odeslat

snímek 1 až 3 snímky 10x15/300 dpi s

popiskou pro zhotovení katalogu. Dále pro-

sím o zaslání náhledů Vašich ostaních foto-

grafiií vybraných k výstavě z důvodu vyře-

šení celkové koncepce výstavy na adresu:

jiri@studioandrysek.cz nebo na adresu Jiří

Andrýsek, Pernštýnské nám. 9, 796 01 Pro-

stějov.Nainstalovat si vlastní panel-panely i

s popisky dle pokynů organizátora Salonu.

Technické informace:

II. Salon hanáckých fotografů bude prezen-

tován v periodickém tisku, na plakátech a

boardech. Budou zhotoveny a rozeslány

pozvánky a jeho digitální substrát dostane

každý vystavující. Výstavní plocha je auto-

rům poskytnuta bezplatně.  Vystavující

autoři mohou využít možnost profesionál-

ního zhotovení tisků svých fotografií za

speciální ceny ( na papír satin 260g např.:

30x45 za 128,-, 40x60 za 214,-, 50x70 za

304,- bez DPH ostatní ceny na dotaz ) s

možností laminace a kašírování na desky.

Případné další dotazy zašlete na:

jiri@studioandrysek.cz, nebo telefonicky

608 769 940 

II. Salon hanáckých fotografů se koná
za finanční spoluúčasti Města Prostějova

a Olomouckého kraje.

V sobotu, dne 9. října 2010 jsme si připo-

menuli 255. výročí posvěcení kostela.

Tento barokní skvost vybudovala podle

plánů architekta Antonia Martineliho

rodina Lichtensteinů na poděkování za

uzdravení syna Jana Nepomuka. Dne 5.

října roku 1755 kostel posvětil olomoucký

biskup Jan Karel Leopold, hrabě ze

Scherffenbergu.

Při mši svaté v 17.00 hodin jsme vzpomněli

255. výročí této události. Po bohoslužbě byla

představena nová publikace, vydaná k tomu-

to výročí Historickou společnosti Starý Vele-

hrad. Autorem je PhDr. Karel Kavička. Jde

již o druhé, rozšířené a upravené vydání,

které vychází s podporou města Prostějova,

Českomoravské provincie hospitálského

řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří v

Brně a Společnosti katolického domu v Pro-

stějově. V 18. 00 hodin pak pokračoval slav-

nostní večer koncertem k 200. výročí naro-

zení MUDr. Celestýna Opitze (1810-1866),

člena řádu Milosrdných bratří. Tento lékař je

otcem anesteziologie. Patří k nejvýznamně-

jším osobnostem světového lékařství. Jako

první uskutečnil v roce 1847 operaci v nar-

kóze, čímž umožnil vznik nového oboru v

lékařství – anesteziologie. Díky tomu nastal

velký rozvoj bezbolestných operací pacientů

po celém světě. Vystoupili DiS. Ondřej

Mucha – varhany, Magdaléna Vlasáková a

další – zpěv. 

Fr. Martin Macek, O. H. provinciál
P. Mgr. Dan Žůrek, místoděkan
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PONDĚLÍ 1. LISTOPADU

17.00 Karate Kid  

Americký akční rodinný film 

Kouzla kung- fu očarují dvanáctiletého američana…….
Režie: Harald Zwart, 140 minut, český dabing, ŠUP, 

premiéra, ml ádeži přístupný 

20.00 Sama v Africe   

Francouzské filmové drama

Jeden z dvanácti nejlepších filmů z letošního festivalu v
Karlových Varech, které budou uvedeny v kinech.
V hl. roli  I. Huppertová  režie Claire Denisová, 102 minut,

české titulky, premiéra, mládeži  do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 2. LISTOPADU

17.00    Karate Kid          

20.00    Sama v Africe      

STŘEDA 3. LISTOPADU

17.00    Karate Kid          

20.00    Sama v Africe 

ČTVRTEK 4. LISTOPADU

17.30  Sammyho dobrodružství    

Belgický animovaný rodinný film

Kouzelný příběh mořské želvy Sammyho od narození až
do dospělosti….
Režie : Ben Stassen, 88 min, český dabing, premiéra,

mládeži přístupný

20.00    Machři

Americká komedie

Pětice malých rošťáků se potkává po třiceti letech – a bude
veselo!
V hl. rolích  A. Sandler, R. Scheider, S. Hayeková aj.

Režie: Dennis Dugan, 102 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný  

PÁTEK 5. LISTOPADU

15.30  Sammyho dobrodružství  

17.30    Sammyho dobrodružství        

20.00    Machři

22.15    Predátoři 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Americký horor    

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

Antal, XX min,  ŠUP, premiéra, mládeži do 15 let nepří-

stupný

SOBOTA 6. LISTOPADU

15.00  Sammyho dobrodružství  

17.30    Sammyho dobrodružství        

20.00    Machři

22.15    Predátoři 

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 7. LISTOPADU

15.00  Sammyho dobrodružství  

17.30    Machři

20.00    Machři

PONDĚLÍ 8. LISTOPADU

14.00  Chlupatá odplata  

USA/SAE 2009, 92 min, režie: Roger Kumble

17.30    (K)Lamač srdcí

Francouzská komedie      

Taková živnost může  kvést snad jen ve Francii! 
V hl. roli  V. Paradisová,  R. Duris  režie: Pascal Chaumei

105 min, české titulky, premiéra, mládeži přístupný 

20.00    Rejkjavík

Islandský horor

Krvavá řež o život začíná……
Režie: Július Kemp, 90 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 9. LISTOPADU

17.30  (K)Lamač srdcí    

20.00    Rejkjavík 

STŘEDA 10. LISTOPADU

17.30  (K)Lamač srdcí    

20.00    Rejkjavík 

ČTVRTEK 11. LISTOPADU

17.30    Legenda o Létajícím

Cypriánovi  

Slovensko polský dobrodružný film 

Prožil peklo, aby našel sám sebe a stal se legendou…..
V hl. rolích M. Igonda, R. Brzobohatý, V. Javorský, I.

Palúch, režie: Marianna Čengel Solčanská, 108 min, pre-

miéra, mládeži do 15 let nepřístupný

20.00    Habermannův mlýn    

Koprodukční filmové drama

Zlo se nemá odplácet zlem! Na motivy skutečné události  v
nedalekých Jeseníkách….v okolí Bludova.V hl. rolích

K.Roden, M. Waschke, Z. Krónerová, J. Hrušínský, režie:

Juraj Herz, 104 min, premiéra, mládeži do 12 let nevhod-

ný 

PÁTEK 12. LISTOPADU

17.30   Legenda o Létajícím Cypriánovi  

20.00    Habermannův mlýn        

SOBOTA 13. LISTOPADU

17.30   Legenda o Létajícím Cypriánovi  

20.00    Habermannův mlýn    

NEDĚLE 14. LISTOPADU

17.30   Legenda o Létajícím Cypriánovi  

20.00    Habermannův mlýn  

PONDĚLÍ 15. LISTOPADU

17.30    Habermannův mlýn                               

20.00    Habermannův mlýn    

ÚTERÝ 16. LISTOPADU

19.00   Román pro muže  

uzavřené představení  

STŘEDA 17. LISTOPADU

17.30 Habermannův mlýn     

20.00 Habermannův mlýn   

ČTVRTEK 18. LISTOPADU

16.30    Harry Potter 

a Relikvie smrti -I. část  

Britsko- americký rodinný  dobrodružný velkofilm

Harry Potter oslaví 17. narozeniny. Budou to narozeniny
poslední?V hl. rolích D. Radcliffe, R. Grint,  E.

Watsonová, 160 min.R.Fiennes aj. Režie: David Yates,

český dabing, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část

PÁTEK 19. LISTOPADU

16.30    Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část 

20.00    Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část 

SOBOTA  20. LISTOPADU

10.00    Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část

16.30    Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část

20.00    Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část

NEDĚLE 21. LISTOPADU

10.00    Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část

16.30 Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část        

20.00 Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část   

PONDĚLÍ 22. LISTOPADU

14.00 Cesta na jihozápad  

ČR 1989, 84 min. , režie: Zdeněk Sirový 

16.30 Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část

20.00 Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část  

ÚTERÝ 23. LISTOPADU

16.30 Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část 

20.00    Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část  

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

SOBOTA 6. LISTOPADU

15.00     Do pohádky za zvířátky II

17.30   Sexy 40     

Americká  romantická komedie

Romantická komedie o velmi nečekané přitažlivosti…
V hl. rolích   C. Zeta – Jonesová, J. Bartha Režie: Bart

Freundlich, 95 min, , české titulky, premiéra, mládeži do

12 let nevhodný 

20.00   Sexy 40  

ÚTERÝ 9. LISTOPADU

20.00    Květ pouště        

Koprodukce, 2009, 130 min   režie: Sherry Horrmannová 

STŘEDA 10. LISTOPADU

15.00    Mamas a papas        

ČR 2010 , 110 min,    Režie:  Alice Nellis    

PÁTEK  12. LISTOPADU

17.30     Na sv. Valentýna   

Americká romantická komedie

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

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

Dempsey, Q. Latifahová, Shirley MacLaineová  režie:

Garry Marshall, 96 min, české titulky, repríza, mládeži pří-

stupný

20.00     Let´s Dance 3 D  

Americký hudební/taneční film    

Street Dance zas a znova!
Režie: Jon Chu, 107 min, české titulky, repríza, mládeži

přístupný

SOBOTA 13. LISTOPADU

15.00       Kamarádi z televize II.            

17.30     Let´s  Dance 3 D

20.00     Let´s  Dance 3 D

ÚTERÝ 16. LISTOPADU

20.00     Katka

ČR  2009, 80 min   režie: Helena Třeštíková  

SOBOTA 20. LISTOPADU

15.00     Krtek a orel                

17.30     Zatím spolu, zatím živi   

Americká akční komedie

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

110 min, české titulky,  premiéra,  mládeži od 12 let  pří-

stupný

20.00     Zatím spolu, zatím živi     

ÚTERÝ 23. LISTOPADU

20.00     Mamut 

Švéd/Dán/SRN 2009, 125 min, Režie Lukas Modysson

PÁTEK 26. LISTOPADU

17.30     Shrek – Zvonec a konec  

Americký animovaný rodinný film 

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

mládeži přístupný

20.00     Shrek: Zvonec a konec    

SOBOTA 27. LISTOPADU

9.00       Mach a Šebestová      

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

20.00     Shrek: Zvonec a konec 

STŘEDA 24. LISTOPADU

16.30 Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část 

20.00    Harry Potter 

a Relikvie smrti – I. část 

ČTVRTEK 25. LISTOPADU

17.30    Bastardi 

České filmové drama

Film z prostředí skutečné školy – bez povrchností, klišé a
bez přetvářek! 
V hl. rolích T. Agnusek, L. Potměšil, J.Dolanský, S.

Rašilov, B. Poloczek , J, Štastný, R. Holub aj. režie: Petr

Šícha,  80 min, Premiéra, mládeži do 12 let nepřístupný. 

20.00 Resident  Evil: Afterlife 

Americký sci-fi horror

Čtvrté pokračování velmi úspěšné série podle slavné vide-
ohry…..
V hl. roli M. Jovovichová,  režie: Paul W. S. Anderson; 97

min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

PÁTEK 26. LISTOPADU

17.30 Bastardi               

20.00 Resident Evil: Afterlife     

SOBOTA 27. LISTOPADU

17.30    Scott Pilgrim 

proti zbytku světa   

Americká  komedie

Někdy láska doopravdy bolí
V hl. rolích M. Cera, K. Culkin aj.  režie: Edgar Wright,

112min, české titulky, premiéra, mládeži do 12 let přístupný  

20.00    Resident Evil: Afterlife      

NEDĚLE 28. LISTOPADU

17.30 Scott Pilgrim 

proti zbytku světa   

20.00 Resident Evil: Afterlife     

PONDĚLÍ 29. LISTOPADU

17.30 Román pro muže  

Česká tragikomedie

Vzhůru na poslední cestu splněných přání a snů…..
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, mláde-

ži do 12 let nevhodný

ÚTERÝ 30. LISTOPADU

17.30 Román pro muže        

20.00 The Doors  

BIO SENIOR

ART FILM

ART FILM

ART FILM

BIO KORUNA

PÁTEK 12. LISTOPADU

20.00 Resident Evil: Afterlife               

V průběhu prvních tří kapitol vysoce úspěšné série Resident

Evil se Alice, takřka nezničitelná bojovnice se zombies v

podání Milly Jovovich ocitá ve stále větších nebezpečích,

zatímco se snaží bojovat se zákeřnou společností Umbrella

a vražednou armádou nemrtvých, kterou její technologie

stvořila. Velká Británie, Německo, USA, 2010, 97 minut,

původní znění s titulky, přístupný od 15 let

Vstupné 50,-Kč

PÁTEK 19. LISTOPADU

20.00  Čarodějův učeň

Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se v sou-

časném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlav-

ním nepřítelem Maximem Horvathem . Balthazar na to ale

sám nestačí a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera, zdán-

livě obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené

možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého

učně. Akční / dobrodružný, USA, 2010, 110

min.původní znění s titulky, přístupný 

Vstupné 50,-Kč

PÁTEK 26. LISTOPADU

18.00 Sammyho dobrodružství       

Film vypráví příběh morské želvy Sammyho od jeho naro-

zení až do dospělosti. Za svůj život morské želvy přepla-

vou tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti vrátily na pláž,

kde se narodily. Sledujeme malého Sammyho na jeho

úžasné cestě plné dobrodružství  s kamarádem Rayem a

jeho hledání přítelkyně Shelly. Animovaný / rodinný

Belgie, 2010, 88 min.český dabingpřístupný

Vstupné 40,-Kč

Kino Konice              Tyršova 526, Konice, tel.: 582 396 315
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Film Lietajúci Cyprián bude celovečer-

ným hraným filmom, inšpirovaný skuto-

čnou postavou z uhorských dejín, pustov-

níkom žijúcom v Červenom Kláštore,

ktorý je na hraniciach Poľska a Slovenska.

Doba, v ktorej Cyprián žil, je charakteris-

tická spoločenskými a kultúrnymi zmena-

mi, ktoré prebiehali v celej Európe a nevy-

hlo sa im ani Uhorsko. Cyprián v tomto

príbehu je neobyčajným mužom, člove-

kom z mäsa a kostí, ktorý trpí, miluje, má

bolesti aj radosti, ktorý sa hľadá a hľadá aj

svoje miesto v tom novom rodiacom sa

svete. Jeho príbeh je veľmi emotívny a

stále aktuálny, hlavne pre krajiny strednej

Európy. Obyvateľ vtedajšieho Uhorska

mal v čase osvietenskej Európy iné posta-

venie ako dnes. Ale rovnako, ako si

Cyprián a všetci okolo neho hľadajú svoje

miesto v novom nadchádzajúcom svete,

ako chce obstáť pred sebou samým, rov-

nako aj krajiny strednej Európy sa usilujú

pomenovať svoju úlohu v dejinách a svoju

úlohu pre nadchádzajúce dni. Sme neoch-

vejní vo viere, že naše dejiny, skúsenosti,

poznanie, to všetko, čím sme prešli, má

zmysel a neopísateľnú hodnotu pre jedno-

tlivca, Európu, svet.

Isabelle Huppertová, držitelka

Křišťálového glóbu za mimořádný umě-

lecký přínos světové kinematografii ze

44. MFF KV, ztvárňuje v nejnovějším

filmu Claire Denisové postavu Marie, jež

se snaží udržet při životě kdysi prosperu-

jící africkou kávovou plantáž Café Vial.

Postkoloniální Afrika, kam se Denisová

po mnoha letech vrací, je ale zcela jiná

než ta, kterou zachytila ve svém poloauto-

biografickém debutu Čokoláda. O dvacet

let starší černý kontinent je zmítán občan-

skou válkou a ohrožován zástupy dět-

ských vojáků se samopaly. Marie a její

blízcí odmítnou na rozdíl od většiny fran-

couzských usedlíků evakuaci a zůstanou

na plantáži, kde se Marie pokouší zachrá-

nit úrodu kávy a najmout dělníky na její

sklizeň. Pro místní se Vialovi stanou

„bílým masem“ a lokální rádiová stanice

triumfálně hlásí, že dny takových rodin

jsou sečteny. Denisové se podařilo vytvo-

řit vizuálně téměř magický svět, jehož

krása kontrastuje s drsností historické

situace a jehož hrdinové musí učinit řadu

nepředvídatelných a mnohdy překvapi-

vých rozhodnutí. 

SAMA V AFRICE       Režie:Claire Denis

Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanácti-

letý Dre Parker (Jaden Smith) mohl

klidně být tím nejpopulárnějším klukem v

celém Detroitu, ale poté, co je oba kariéra

jeho matky zavede do Číny, má s navazo-

váním přátelství se svými vrstevníky

velké problémy. Nakonec se mu podaří

najít si cestu ke své spolužačce Mej Jing,

kterou, jak se zdá, Dre také zajímá, ale

jejich přátelství záhy narazí na kulturní

odlišnosti. A Dre si navíc znepřátelí tříd-

ního rváče Čchenga. Dre zná sice základy

karate, ale v zemi kung fu mu to k ničemu

není a Čcheng mu snadno dá za vyuče-

nou. Dre, který se v cizí zemi cítí zcela

osamoceně, nemá jinou možnost než se

obrátit s prosbou na údržbáře pana Hana

(Jackie Chan). Ten o sobě tají, že je mist-

rem kung fu, ale začne Dreho trénovat na

nadcházející kung fu turnaj, kde by se

mohl Čchengovi postavit. Zatímco mu

pan Han vysvětluje, že kung fu nestojí na

úderech a chvatech, ale na rozvážnosti a

klidu, zjišťuje Dre, že postavit se třídním

rváčům bude úkol, jaký v jeho životě

neměl dosud obdoby.

KARATE KID    Režie:Harald Zwart

Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým

a posledním pokračováním dobrodružství

Harryho Pottera, které je očekávanou

událostí a bude rozděleno do dvou celove-

černích filmů. První část začíná, když se

Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebez-

pečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit

tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti –

viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to

víc než kdy dříve, protože jim už profesoři

nepomohou a budou také bez ochrany pro-

fesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi

temné síly, které se je snaží rozdělit.

Mezitím se svět kouzelníků stane nebezpe-

čným místem pro všechny nepřátele Pána

zla. Dlouho obávaná válka se zlem začala,

Voldemortovi smrtijedi kontrolují minis-

terstvo kouzel i Bradavice a terorizují a

zatýkají všechny, kdo by se jim chtěl

postavit. To nejcennější, co Voldemort

chce, ale stále hledají: Harryho Pottera.

Vyvolený se stal loveným. Smrtijedi hleda-

jí Harryho všude, aby ho podle příkazu

Voldemorta přivedli....živého. Harryho

jedinou nadějí je, že najde viteály dřív, než

Voldemort najde jeho. Při pátrání po 

viteálech objeví starý a téměř zapomenutý

příběh – legendu o relikviích smrti. A

pokud je legenda pravdivá, mohl by

Voldemort získat neomezenou moc a sílu,

po které touží.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – I. ČÁST  Režie: David Yates

Nová kapitola v dějinách Predátorů

Robert Rodriguez, režisérský desperádo se

stylovým rukopisem (Sin City,

Grindhouse: Planeta Teror), stvořil zbrusu

novou kapitolu Predátoří ságy. Přestože

režii Predátorů přenechal Nimródu

Antalovi, film se natáčel v jeho

Troublemaker Studios, aby měl nad svým

„dítkem“ co nejlepší dohled. Hlavní role se

ujal držitel Oscara za film Pianista, herec

Adrian Brody (King Kong, Svěrací kazaj-

ka), kterého doplňují herci jako Laurence

Fishburne (Matrix), Topher Grace (Spider-

Man 3) či Alice Braga (Já, legenda).Elitní

žoldák Royce (Adrian Brody) je unesen na

neznámé místo, stejně jako další, zdánlivě

náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jed-

noho zneuznaného lékaře se však jedná o

nejnebezpečnější zabijáky, žoldáky a

odsouzené trestance, kteří byli na toto

místo dopraveni pouze pro to, aby se stali

živou kořistí pro novou rasu Predátorů. I

když by nejraději pozabíjeli jeden druhé-

ho, musejí se, pokud chtějí přežít, proti

společnému nepříteli spojit. Vedení skupi-

ny se tak ujímá Royce a skutečný boj o

přežití začíná…

PREDÁTOŘI   Režie:Nimród Antal

Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl

být i německý průmyslník Habermann,

který žil s rodinou na severní Moravě.

Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes

nejasné. Filmový příběh se jeho životním

osudem pouze volně inspiroval, ale para-

doxy nejšílenějších let dvacátého století

prezentuje hrůzně dokonale.Život před

válkou v pohraničí nebyl dvakrát idylický.

Doba si žádala, abyste se přiklonili na

jednu či druhou stranu a jen ti nejsilnější

dokázali zůstat nad věcí. Patřil k nim

bohatý podnikatel August Habermann

(Mark Waschke), který bez předsudků

dával práci Čechům i Němcům, a jeho

nejbližší přítel Březina (Karel Roden). Po

začlenění Sudet do Třetí říše tlak ještě

zesílí, na tomto místě personifikovaný

esesákem Koslowskim (Ben Becker).

Habermann i přesto dál vytváří pro své

české zaměstnance ochranný štít a odmítá

se plně podvolit „mateřské“ ideologii.

Jenže šílená doba nakonec dostihne i jeho.

Při volbě ze dvou možností, z nichž ani

jedna není dobrá, učiní rozhodnutí, které

se stane záminkou k tomu, aby se bez-

prostředně po válce stal hlavním cílem na

seznamu „českých vlastenců“, z nichž

většinu tvoří jeho bývalí chráněnci.

Samozvaným soudcům a katům jde ale

spíš o jeho majetek než o spravedlnost.

Dokáže před nimi Habermann zachránit

alespoň ženu a dítě?

HABERMANNŮV MLÝN                     Režie: Juraj Herz

LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI Režie: Mariana Čengelová - Solčanská
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Hrabalova Příliš hlučná samota
za prostějovskou oponou

Divadelní lahůdku uchystalo Městské

divadlo v Prostějově pro své návštěvníky

na  středu 24. listopadu v 19 hodin. Brněn-

ské Divadlo U stolu uvede v komorním

prostoru za oponou  jevištní adaptaci

vrcholného díla Bohumila Hrabala – Příliš

hlučnou samotu.

Balič papíru Hanťa, ztělesněný Janem Kola-

říkem, pětatřicet let ve svém sklepě balí a lisu-

je starý papír a knihy. Řečeno s Hrabalem: „v

zemi, která patnáct generací umí číst a psát, v

bývalém království, kde bylo a je zvykem a

posedlostí trpělivě si lisovat do hlavy myšlen-

ky a obrazy, které přinášejí nepopsatelnou

radost a ještě větší žal, mezi lidmi, kteří za

balík slisovaných myšlenek jsou schopni

položit i život.“ „Divadlo U stolu hostuje ve

velice příjemném divadelním prostoru na

jevišti za oponou již potřetí. Prostějovské

publikum již vidělo inscenace Tajbele a její

démon a Zapomenuté světlo,“ připomněla

ředitelka Městského divadla v Prostějově

Alena Spurná. „Když jsem četl asi sedmý

strojopisný průklep samizdatového vydání

Příliš hlučné samoty Bohumila Hrabala, uvě-

domil jsem si, že v české próze dvacátého

století nenapsal nikdo příběh krásnější. Jestli

už jste zapomněli číst, nevynechejte aspoň

jeho adaptaci v brněnském Divadle U stolu,“

napsal přední český divadelní kritik Jiří. P.

Kříž. Jana Konečného v hlavní roli dopro-

vázejí na scéně Cyril Drozda, Pavel Zatlou-

kal, Michal Bumbálek, Martina Krátká,

Kateřina Dostalová a Zdeněk Kluka.    -eze-

Muzika v divadle: Blues Alive, 
Spirituál kvintet i Laďa Kerndl

Několik příjemných hudebních večerů je

na listopad připraveno v Městském diva-

dle v Prostějově.

V pátek 12. listopadu v 19 hodin vystoupí v

divadelním sále Spirituál kvintet, který slaví

50 let od svého založení. „Myslíme si, že je to

číslo, kterého jsme dosáhli jako první kapela

svého druhu u nás a jistě ani jinde to podob-

nými výročími nehýří,“ uvádějí Spirituál

kvintet na svých webových stránkách a

dodávají: „Víme, že hrát padesát let samo o

sobě není žádná velká zásluha, a tak se oprav-

du snažíme, abychom nežili z podstaty a

donekonečna neomílali písničky, které se líbi-

ly kdysi.“ Prostějovské vystoupení, které je

zařazeno do cyklu abonentních koncertů, se

koná krátce po velkém koncertu Spirituál

kvintetu v pražské Lucerně uspořádaném k

výročí kapely. Vyznavače blues zřejmě potěší

ve středu 17. listopadu v 19 hodin v komor-

ním přednáškovém sále koncert amerického

kytaristy Garyho Lucase, který je hostem

letošního ročníku věhlasného šumperského

festivalu Blues Alive. „Není to poprvé, kdy se

prostějovské divadlo stalo pořadatelem jed-

noho ze satelitních koncertů Blues Alive,“

uvedla ředitelka Městského divadla v Prostě-

jově Alena Spurná a připomněla naprosto

ojedinělý zážitek z vystoupení Gwyna Ashto-

na před třemi lety. Celovečerní komponova-

ný hudební program představí kytaristu,

kterého americký časopis Rolling Stone

nedávno nazval „zázrakem moderní kytary“.

Gary Lucas o svém  programu říká: „Veške-

rá hudba, kterou hraji, od tradičního ame-

rického blues přes indickou hudbu, klasiky

Dvořáka se Smetanou, čínský pop ze 30. let

až po židovskou hudbu, je nějak prodchnuta

nábojem blues. Je to zvuk čisté radosti s

nahořklou příchutí lidského snažení a boje.

Blues je nejhlubší, nejspirituálnější a univer-

zálně nejvíce sdílená emoce na světě.“  Gary

Lucas hraje na unikátní akustické nástroje,

kytaru Gibson J-45 z roku 1946 a steel kyta-

ru z roku 1926. Jeho sólové vystoupení je

prosyceno emocemi a virtuozitou. Po nece-

lých třech letech se do Prostějova vrací Laďa

Kerndl s kapelou Jazz Friends. Král swingu,

kterému se přezdívá český Sinatra, slaví kon-

certním turné své 65. narozeniny. Koncert v

Městském divadle v Prostějově se koná ve

čtvrtek 25. listopadu v 19 hodin. Život pěta-

šedesátiletého jazzového a swingového zpě-

váka byl pestrý i pohnutý. V šestadvaceti

letech odešel na moře jako kytarista a sólista

lodního orchestru. Zůstal tam čtyřiadvacet let.

Do Československa se vracel jen příležitost-

ně vystupovat s orchestrem Gustava Broma.

Doma byl prakticky neznámý. Česká pódia

začal dobývat v polovině devadesátých let

poté, co svedl boj se zákeřným onemocně-

ním. Romantický životní příběh, ale přede-

vším krásný swingový hlas a lidstvím pro-

dchnuté vystupování plní Kerndlovy koncer-

ty nadšeným publikem.

-eze-

Slůně – první představení Čtyřlístku
Své první abonentní představení uvidí v

listopadu nejmenší návštěvníci prostějov-

ského divadla se svým doprovodem. V

sobotu 20. listopadu v 10.30 pro ně ode-

hraje brněnské Divadlo Radost první ze

čtyř abonentních představení zařazených

do cyklu Čtyřlístek – Slůně aneb Proč mají

sloni dlouhé choboty.

Hodinové veselé představení je určeno

hlavně dětem, jejichž nejčastěji používaným

slůvkem je PROČ. Kromě slůněte čeká dět-

ské publikum setkání s opicí, žirafou, pštro-

sem, papouškem, hrochem, lvem, zebrou i

krokodýlem.„Předplatitelé obsadí necelou

polovinu divadelního sálu. To znamená, že

máme dostatek volných míst i pro zájemce,

kteří si nekoupili abonentku,“ uvedla ředitel-

ka Městského divadla v Prostějově Alena

Spurná s tím, že vstupenky jsou již v dopro-

deji. Dalším představením Čtyřlístku je

výpravný muzikál Těšínského divadla Popel-

ka, který je na programu v neděli 12. prosin-

ce v 15 hodin.

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

tvořivá dílna

Keramika: Těšíme se na Vánoce

KDY: pondělí 1. listopadu od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba dárků pod stromeček – hrnky, vázy,

betlém,…

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s

sebou.

akce pro školy i veřejnost

Sovy mezi námi

KDY: pátek 5. listopadu - dopoledne pro školy

- odpoledne od 16:00 pro veřejnost

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo námě-

stí 67, Prostějov

Beseda o sovách i setkání s některými z nich. Paní

Věra Malátková z České Třebové představí živé

exponáty ze záchranné stanice. Dozvíte se spous-

tu zajímavostí o těchto nočních ptácích. Cena 30

Kč za osobu.Na dopolední program pro školy je

nutné se předem objednat na adrese iris@iris.cz

nebo telefonicky na číslech 582 338 278 nebo 603

298 039.  Program bude vždy maximálně pro 40

žáků a začínat bude v každou celou hodinu (od 8

hodin, poslední skupina ve 12 hodin).

vycházka pro veřejnost

Expedice Hloučela II.

KDY: sobota 6. listopadu - odjezd 8:25

linkovým autobusem z Prostějova

KDE: Hamry – Plumlov – Mostkovice 

– Prostějov Vrahovice

Druhá část putování podél toku říčky Hloučely,

tentokrát od Hamerských rybníků po její soutok s

Romží. Projdeme podél Hloučely obcemi Hamry,

Žárovice a Soběsuky, obejdeme Podhradský ryb-

níka Plumlovskou přehradu a dojdeme do Most-

kovic. Zde najdeme místo, kde odbočuje Mlýnský

náhon a povíme si něco o jeho historii. Pokračuje-

me podél Hloučely Mostkovicemi směrem k Pro-

stějovu, projdeme celou městskou částí a dora-

zíme k vrahovickému koupališti, u něhož se Hlou-

čela vlévá do Romže. Pokud budeme mít ještě

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

kde se opět Mlýnský náhon vlévá do Romže. 

beseda

Expedice Tunguzský meteorit

KDY: pátek 12. listopadu od 16:00 

do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Beseda s Jaroslavem Křivánkem o jeho putování

za jednou z největších záhad 20. století do lesů

Sibiřské tajgy. Fotografie nejen záhadných míst,

ale také krás Krasnojarského kraje v centrální

Sibiři. 

tvořivá dílna

Keramika: Těšíme se 

na Vánoce - glazování

KDY: pondělí 15. listopadu od 16:00 

do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Glazování dárků pod stromeček.

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s

sebou.

tvořivá dílna

Adventní věnce a voňavé perníčky

KDY: pátek 26. listopadu od 16 do 18 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba adventních věnců a voňavých perníčků.

Základní materiál na věnce poskytneme. Přineste

si svíčky a dekorace dle vlastního uvážení.

Poplatek 50 Kč za osobu.

tvořivá dílna

Keramika: Vánoční motivy

KDY: pondělí 29. listopadu od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba vánočních ozdob a dekorací.

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s

sebou.

Fotografická soutěž

Památné stromy Prostějovska

KDY: do konce listopadu

Tématické kategorie fotosoutěže:

• fotografie – dokument (vhodná do publikace)

• fotografie – „náladovka“, pokus o umělecké

ztvárnění  (vhodná na výstavu)

• detail (obě možnosti)

Věkové kategorie:

• děti a mládež do 18 let

• 19 – 30 let

• nad 30 let

Minimální rozměr fotografií je 10 x 15 cm, 

dodejte v tištěné formě i na CD. 

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov

MŽP v rámci společného programu 
SSEV Pavučina a ČSOP 

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

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

ČSOP - RS Iris, Husovo nám. 67

796 01 Prostějov 

tel. 582 338 278, mob. 603 298 039

mail iris@iris.cz

4. listopadu 2010       19.30 hodin – Koncert KARLA PLÍHALA
Vstupné: 200,- Kč
Předprodej vstupenek v pokladně kina Metro 70
Pořad není vhodný pro děti do 10 let.

5. listopadu 2010       20.00 hodin – Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné 60 Kč.

9. listopadu 2010      9.00 a 10.15 hodin – Honza a čert (Divadlo Pohádka, Praha) 
Známá postava klasických českých pohádek Honza prochází světem, aby se mnohému naučil, všude
se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. Tentokrát se na své cestě pustí do křížku s čertem Hej-
hulákem, který lidský hřích sčítá a plánuje, jak to bude s Marjánkou a její panímámou….
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

10. listopadu 2010         9.00 a 10.15 hodin – Honza a čert (Divadlo Pohádka, Praha)                               
Známá postava klasických českých pohádek Honza prochází světem, aby se mnohému naučil, všude
se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. Tentokrát se na své cestě pustí do křížku s čertem Hej-
hulákem, který lidský hřích sčítá a plánuje, jak to bude s Marjánkou a její panímámou….
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

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

23 - 26. listopadu 2010          PROSTĚJOVSKÁ  ZIMA 2010 

26. listopadu 2010 - Rozsvícení vánočního stromu s Monikou Absolonovou
Od 16.30 – 18.00 hodin na náměstí T.G.Masaryka
Program:

16.30 – 17.00 hodin Vánoční kometa – přijďte si pro svoji vánoční 
kometu, která vám domů přinese adventní čas.

17.00 – 18.00 hodin Rozsvícení vánočního stromu s Monikou 
Absolonovou – pojďte společně s námi rozsvítit 
vánoční strom na náměstí a přinést do našeho 
města vánoční atmosféru.

27. listopadu 2010 – Hravá sobota s Michalem Nesvadbou
Od 9.00 – 16.30 hodin DUHA – Školní 4
Program:

9.00 – 12.00 hodin Promítání pásma pohádek
13.00 – 15.00 hodin Vánoční minidílny pro děti – čtyři dílny 

s různými výtvarnými technikami, kterými budou moci děti procházet a vyrobit si vánoční dárek. 
Vstupné: 30 Kč

15.30 hodin Michal k snídani - Michal, který je dětem dobře 
známý z pořadu České televize Kouzelná školka, tentokráte plně rozvíjí hru s barevnými samolepicími páskami.
Bez ostychu vytáčí metry a metry pásek, ze kterých vyrábí jednoduché tvary až po plastické, imitující reálné
předměty, v tomto případě, vše dobré, na co máme chuť! 
Účinkuje: Michal Nesvadba Vstupné: 60 Kč

8.11. – 1.12. Jiří Lípa – „Grafika“, Martin Bouda – „Grafika“
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. 

18.listopadu 2010

9.30 hodin              Akademie třetího věku – OSOBNOST ALŽBĚTY BÁTHORY 
VE SVĚTLE SVĚDECTVÍ JEJÍHO PÍSMA – 

již před časem jsme vám neurčitě slibovali přednášku z oboru grafologie. Tato přednáška částečně
splní vaše očekávání, ale navíc přinese mnohá překvapivá zjištění o skutečné osobě Alžběty Bátho-
ryové, obávané „čachtické paní“ – zjištění, která přinesla odborná zkoumání jejich dochovaných
rukopisů!  Přednášku přednese PhDr. Helena Veličková, autorka knihy Grafologie – cesta do hlubin
duše. Vstupné:Pololetní průkazka: 75,- Kč(bez pololetní průkazky): 30,- Kč

18. listopadu 2010
14 hodin                 Setkání jubilantů města Prostějova.  
Společenské setkání s kulturním programem, ve kterém vystoupí děti ze ZUŠ V. Ambrose.

25. listopadu 2010
9.20 a10,30 hodin Vítání nových občánků města Prostějova
(obřadní síň prostějovské radnice)

vzdělávací a společenské akce 

výstava

program na listopad 2010
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Muzikanti, vy ste svatý,
vy přídete do nebe

mezi svatý, chocholatý,
co maj růžky na čele.

„Železná“ neděle je první adventní nedě-

lí. Na náměstích se rozsvítí vánoční stro-

my, dům se vyzdobí fialovou barvou zna-

čící pokoru a kajícnost, na adventních

věncích zapálíme první svíčku.

Dříve byl tento čas obdobím intenzivního

duchovního života. Příroda spí, vše utichá.

Rodiny se modlily u adventních věnců a při-

pravovaly se na slavnost narození Krista. V

adventním čase má svátek několik světců a

s těmito dny je spojeno mnoho zvyků, pověr

a magických praktik. A starým známým  i

zapomenutým zvykům  a obyčejům bude

věnováno první Adventní zastavení ZUŠ V.

Ambrose. V Městském divadle v Prostějově

si 28. listopadu v 17 hod připomeneme svát-

ky svaté Barbory, svaté Lucie nebo  svatého

Mikuláše, natěšíme se na Štědrý den i na

koledy. Základní umělecká škola V. Ambro-

se má čtyři obory – hudební, taneční ,

výtvarný a literárně-dramatický. Všechna

oddělení se budou podílet na slavnostním

večeru v divadle. Adventní či vánoční sklad-

by a písně budou znít v podání dětského

pěveckého sboru , kytarového souboru,

komorního orchestru, souboru bicích nástro-

jů , souboru zobcových fléten, saxofonové-

ho  tria a dalších. Taneční obor se představí

scénickým tancem starších žákyň a spolu s

lidovou muzičkou pásmem lidových hanác-

kých koled mladších žáků. Celý program

propojí žáci literárně-dramatického oboru. A

aby vše ladilo duchu i oku, o to se postará

obor výtvarný . Každým rokem patří první

adventní neděle v Městském divadle v Pro-

stějově Základní umělecké škole V. Ambro-

se, která Vás na koncert plný pranostik, říka-

del, koled a vůně dávných časů srdečně zve.  

-zuš-

Hlavní budova nám. TGM 1:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

1. 4. – 14. 11.

Velký Kosíř, příroda a lidé

9.9 – 7. 11.

Jiří a Martina Netíkovi / Snění. 

sochař, řezbář a restaurátor

23. 9. – 21. 11.

Ivan Ambrož – obrazy

25. 11. – 16. 1.

Dušan Kamzík

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

23. 9. – 28. 11.

Historické radiopřijímače

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ŘÍJEN 2010:

HUDEBNÍ OBOR:

Besídky žáků – sál ZUŠ v 17.00 hod. 

11.11., 16.11., 22.11.,24.11., 25.11.2010

23.11. 2010   Koncert starších žáků – sál ZUŠ 

28.11. 2010 – Adventní zastavení – sál MD v 17.00 hod. 

viz  přiložený článek, ilustrační foto zašle p. Pella. 

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka – Kravařova ul. 

Závěrečné práce žáků výtvarného oboru ZUŠ

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

keramika a další prostorové práce. 

SOBOTNÍ AKCE S VÝTVARNÝM OBOREM 

– VÁPENICE 3

13.11. 2010 „ Hry s hlínou“ od 9.00 hod. – 12.,00 hod.

– učí p.u. Marcela Gruberová 

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 582 351 752, nejpozději do

5.11. 2010 , s sebou pracovní oděv

23.11. 2010 „ TEXTILNÍ DÍLNA „ 

 OD 9.00 – 13.00 HOD

malování modrotisku

učí puč. Hana Palacká . 

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 582 351 752.

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ  ZUŠ V. AMBROSE

Ze 143 kusů různých značek a typů rádií

vybraných z mnohem rozsáhlejší sbírky

Ladislava Kremsera na výstavu „Nalaďte

si naši vlnu“ v Muzeu Prostějovska ve Špa-

líčku v Uprkově ulici č. 18 (naproti tržnice)

jsou nejpočetněji zastoupeny výrobky

firem Tesla a Philips. Seznamte se stručně

s jejich historií, ale především si nenechte

ujít příležitost shlédnout výstavu, která

trvá ještě do 28. listopadu 2010. Otevřeno

je denně kromě pondělí v době od 9.30 do

12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Tesla

Československý podnik vyrábějící elektro-

technické přístroje a součástky působil pod

názvem Tesla od 7. března 1946. Vznikl

zestátněním a spojením pražských firem

Always, Elektra, Elektrotechna, Metallix-

Roentgen, Mikrofona, Radioelektra, Trio-

tron, Telegrafia, Prchal-Ericson, bratislav-

ských Siemens-Radio a Tungsram, Modrý

bod s továrnou v Kolíně a československých

poboček podniků Philips, Siemens-Halske a

Telefunken. Za socialismu byla Tesla mono-

polním výrobcem televizorů, radiopřijíma-

čů, vysílacích zařízení, žárovek a elektro-

technických součástek. Zásobovala nejen

všechny socialistické státy v rámci RVHP,

ale i další tehdy spřátelené země (např.

Egypt, Sýrie). Pobočky podniku působily v

Karlíně, Vršovicích, Strašnicích, Hloubě-

tíně, Holešovicích, Pardubicích, Rožnově,

Vrchlabí, Lanškrouně, Valašském Meziříčí,

Litovli, na Slovensku v Oravě, Stropkově

nebo v Bratislavě. Po roce 1989 se jednot-

livé části podniku osamostatnily. Většinou

zanikly, protože nebyly kvalitou schopny

konkurence v novém prostředí. Některé se

přeměnily na soukromé firmy s jiným náz-

vem. Jediným přímým pokračovatelem je

současná firma Tesla a. s., která vznikla z

pobočky v Hloubětíně. Vyrábí vysílací

zařízení, vojenské mikrovlnné systémy,

zdravotnické přístroje nebo mobilní úpravny

vody. Závod v Mladé Vožici se zabývá stro-

jírenskou výrobou. Celý podnik má přibli-

žně 400 zaměstnanců.Původní firma zdán-

livě získala jméno podle světoznámého srb-

sko-amerického fyzika Nikoly Tesly. Podni-

ky však nesmějí být pojmenovávány podle

slavných osob, pokud nejsou přímými

pokračovateli podniků založenými jimi

samými (např. firma Křižík). Tehdejší čes-

koslovenské úřady přišly s vysvětlením, že

slovo Tesla představuje zkratku ze slov tech-

nika slaboproudá.

Philips

V roce 1891 bratři Gerard a Anton Philips

založili v Eidhoven v Holandsku společnost

Philips&Co. s cílem pokrýt poptávku po

žárovkách v rozvíjejícím se prostředí elektri-

zace. V roce 1926 se poprvé objevilo logo v

tvaru vlnek a hvězdiček na elektronkách

Miniwat. Philips se postupně propracoval do

čela v oblasti rádiové techniky. Vždy vedl v

inovaci elektronek, rozšiřoval produkci až

do dnešních rozměrů, pokrývajíc oblast spo-

třebitelských, zdravotnických i technologic-

kých výrobků. V roce 1925 Philips zahájil

první televizní experimenty a 1927 započal s

výrobou rádií. Do roku 1932 jich prodal

milion a stal se největším výrobcem rádií na

světě. O rok později vyrobil svou 1000 mili-

óntou elektronku a v USA začal vyrábět

rentgenové přístroje. V roce 1939, kdy byl

na trh uveden první elektrický strojek Phi-

lips, společnost zaměstnávala na celém světě

45 000 lidí.Firma významně přispěla také k

vývoji nahrávání, přenosu a reprodukce tele-

vizního obrazu. Roku 1963 uvedla na trh

kompaktní audiokazetu a v roce 1965 vyro-

bila své první integrované obvody. Divize

Philips Research dosáhla zásadního pokroku

ve zpracování, ukládání a přenosu obrazu,

zvuku a dat. Vývoj vedl k vynálezům

optického disku LaserVision, kompaktního

disku a optických telekomunikačních systé-

mů. V roce 1972 založil Philips společnost

PolyGram, která se stala mimořádně úsp-

ěšným hudebním vydavatelstvím.Philips

poskytoval řadu licencí na výrobu radiopři-

jímačů takřka v každé zemi Evropy, u nás

např. firmě Rektra v Praze. Výsledky práce

vývojářů Philips se inspirovali i tvůrcové

mnohých přijímačů konstruovaných později

podnikem Tesla, n. p., zvlášť typů Šariš

208U,  Phileta a Philetina.

-Marie Dokoupilová-

TESLA NEBO PHILIPS?

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
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 materiálu, 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. 

PÁTEK 26. LISTOPADU

19.00     KABARET ARTUR

Nejen další díl divadelního sitcomu Divadélko dome-

ček, ale i neuvěřitelní hosté souboru Divadla Point se

svými neuvěřitelnými čísly. Atraktivní tanečnice a exo-

tické tance, hudba sfér a magické číslo.

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov
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POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu dne 13. 11. 2010 v 19:00 hodin se uskuteční v chrámu Petra a Pavla

v Prostějově koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Zazní díla renesanční polyfonie a díla  skladatelů 19. a 20. století, 

mimo jiné kantáta B. Martinů Hora tří světel. 
Sbormistři Lubomír Mátl a Jiří Šimáček, umělecký vedoucí Lubomír Mátl.

Vstupné dobrovolné

PROSTĚJOVSKÉ CÍRKVE ZVOU NA KONCERT:
KDY? První neděle adventní, 28. 11. 2010 

KDE?  Husův sbor (bývalá synagoga za Priorem) V KOLIK HODIN? Od 15:30

ÚČINKUJE: Smíšený pěvecký sbor z Těšínska s doprovodem komorního orchestru

DIRIGENT: Tadeáš Danel VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Česká křesťanská akademie,
pobočka v Prostějově, 

spolu s Církví československou husitskou
za finanční účasti města Prostějova

VÁS ZVE  NA BESEDU: 
„VZPOMÍNÁME NA OBDOBÍ PŘED 

17.listopadem 1989 A NA TO,  CO SE PO TÉ ZMĚNILO“

přednáší:  Dana NĚMCOVÁ

kdy:  v pondělí 15.listopadu 2010 v 18.00 hodin
kde:   v kostele Husově sboru

Církve československé husitské,
Demelova 1, Prostějov  (vlevo za Priorem)  

Srdečně zvou pořadatelé
Miloš Košíček, farář CČSH 

a předseda ČKA v  Prostějově         

Listopadová hudební smršť v
Botanico Café v Prostějově

V pátek 5. 11. v 19 hodin rozproudí prostě-

jovskou kavárnu Botanico Café energický

kytarista Zdeněk Bína a představí spolu s

vynikajícím basistou Janem Urbancem nový

akustický projekt (Acoustic Project). Tento

bývalý frontman skupiny -123 min se ve své

tvorbě inspiruje zejména etnickými, jazzo-

vými a latinsko-americkými prvky. Kromě

výhradního autorství hudby -123 min složil

také hudbu k animovanému filmu Piktogra-

my a svou skladbou přispěl i do filmu Jana

Hřebejka Horem pádem. Nenechte si ujít

netradiční hudební zážitek.O týden později

12. 11. v 19 hodin se mohou příznivci blue-

grassové hudby těšit na prostějovskou kape-

lu Evergreen (Miroslav Kalousek/kytara,

František Holátko/4-strunné banjo, Jitka

Šeluďková/zpěv, viola, Markéta Kloso-

vá/zpěv, rytmika, Gustav Klos/kytara,

Radek Kaprál/kontrabas, zpěv).Podzimní

hudební program prostějovské kavárny uza-

vře ve čtvrtek 25. 11. v 19 hodin trio Two

Bases (Tomáš Kedzior /baskytara, Zdeněk

Růžička/baskytara, Tomáš Ilek/bicí). Jedná

se o ojedinělou formaci dvou baskytar dopl-

něnou bicími. Kapela se vyznačuje vlastním,

velmi širokým interpretačním rozsahem,

žánrově neomezenou tvorbou a hudebními

zkušenostmi.

Koncerty se konají v komorním prostředí
kavárny Botanico Café
(Wolkerova 3, Prostějov). 

Hudební zážitek si návštěvník může
zpříjemnit šálkem kávy,

čaje či sklenkou moravského vína.

Karibik v Apollu 13 
Již proslulými se stali koncerty prostějov-

ské reggae kapely Zion Squad, kterou jste

mohli naposledy vidět v rámci Prostějov-

ského kulturního léta 2010, kde se ve

Smetanových sadech tísnilo bez mála

1000 lidí. Další takový koncert se chystá v

sobotu 6.11. v prostějovském klubu Apol-

lo 13, kde si pro vás připravili jedno

opravdu velké překvapení.

Kapelu, která je známá svou propracovanou

koncertní show, tentokrát podpoří raper

Dolek z hiphopové formace 3F a brněnský

singjay mr. WitchDocta. Ale tím hlavním

bodem programu bude vystoupení anglické-

ho zpěváka a rapera Deadly Hunta, jenž se

proslavil po světě peckou „Talk Out Loud“,

která rotovala i na MTV Base nebo Channel

U. Vedle reggae a dancehallu má ale taky

hodně blízko k hiphopu – vystupoval třeba s

Wu Tang Clan, Ice T nebo se Supernaturals,

s kterými projel v rámci turné celou Ameri-

ku. Neopomenutelné je také jeho spojení s

junglovou scénu, zejména s Dj-em Aphrodi-

te. Celou akci podpoří Dj-ové z opavského

Wicked sound a Dj Skre ze zlínské Lion

Movement crew. Začíná se ve 20:00 a kvůli

nabitému programu a omezené kapacitě při-

jďte včas. Dále je možnost koupit si do pátku

5.11. zvýhodněné lístky v předprodeji jen za

100Kč, na místě zaplatíte 130Kč.        -red-
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25. 11. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „KRESLENÉ KOMIKSY V ASTRONOMII“ 

Přednáška je věnována zajímavostem i událostem roku 2009, který byl vyhlášen jako Mezi-

národní rok astronomie. Zcela netradiční formou se posluchači doví, co se v tom roce odehrálo

nejen ve vesmíru! Přednáší: Ladislav Šmelcer (*1966), odborný pracovník Hvězdárny Vala-

šské Meziříčí, příspěvkové organizace, Vsetínská 78, Valašské Meziříčí 757 01; tel: 571 611

928, e-mail: info@astrovm.cz. Vstupné 20 Kč.

TOURFILM 2010 

43. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických filmů a videí se uskuteční 6. - 8. října

2010 v Karlových Varech. TOURFILM je nejstarší filmový festival turistických filmů na světě

(http://www.tourfilm.cz). Prostějovská hvězdárna je jediná v republice, která převážnou část

soutěžních a především vítězných snímků reprizuje. Letos se tak stane  podevatenácté a to v

období od 15. 11. do 20. 11., vždy v 17. 00 hodin. Přehled konkrétně nabízených snímků nabíd-

nou plakáty, naše www stránky, získáte je i telefonicky – vše, z pochopitelných důvodů, až

těsně před termínem. Vstupné 10 Kč.

15.  – 21. 11.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN  S TOURFILMEM

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

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

ny pohádky pro děti,  

- každé odpoledne ve 14. 00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání

pozorování je bezmrač-ná obloha.

- každý večer od 18. 30 do 19. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nut-

nou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- od pondělí do soboty v 17. 00 hodin projekce snímků z festivalu Tourfilm,

- v neděli od 15. 00 hodin na soutěž pro děti. 

POHÁDKA „KOMETA BABETA“

15. – 16., 18. - 19. 11. v 10. 30, 13. 30 a 15. 30 hodin, též každou pracovní listopadovou

středu v 15. 30 hodin. Rozpustilá kometka se vydala na cestu ke Slunci. Cestou ji radí

hvězdy Arcturus, Vega a Antares. Kometa Babeta se šťastně vrací domů. Vstupné 10 Kč.

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

21. 11. V 15. 00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2010/11

„MALÁ TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY“ – MĚSÍCE VELKÝCH PLANET

Soutěži, pro 5 až 11leté děti, bude předcházet povídání o průvodcích velkých planet. Děti si prohléd-

nou jejich fotografie. 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, dále 15. –16., 18. - 21.

11. od 14. 00 do 15. 00 hodin. 22. 11. v 11. 14 hodin přechází Slunce ze znamení Štíra do zna-

mení Střelce. VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se za

bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 25. 11. – večerní před-

náška), dále 15. – 21. 11., vždy od 18. 30 do 19. 30 hodin a kaž-dou pracovní středu od 17. 30

hodin do 18. 30 hodin (neplatí 17. 11.). Vstupné 10 Kč. Nepřehlédněte: na oba druhy pozoro-

vání mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před koncem otevírací doby. 

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

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

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

mům a pohádkám. Obsahem listopadových schů-zek bude seznámení s malými tělesy slu-

neční soustavy, s proměnami Měsíce, s útvary na Měsíci. Za jasného počasí budou setkání

doplněna pozorováním oblohy. Pololetní poplatek 100 Kč.

XL. ROČNÍK KLUBU GEMINI 

Termíny setkání členů klubu: 4. a 11. 11. vždy v 16. 30 hodin v přednáškovém sále hvěz-

dárny, 18. 11. v 17. 00 hodin, 25. 11. v 18. 00 hodin. Náplň budou tvořit lekce o souhvěz-

dích, přednáška a filmový večer. 

VÝSTAVY

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- 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

pojmenovaná podle boha podsvětí Plu-

tona. Jejím symbolem je kombinace pís-

men PL, což jsou, ovšem jen shodou

okolností, také iniciály Percivala Lowel-

la, který na počest objevení Pluta

dokonce ve Flagstaffu v Arizoně postavil

hvězdárnu. 

Pluto je už jeden z mála zbývajících objek-

tů v naší sluneční soustavě, který prozatím

nenavštívila sonda vyrobená lidskýma

rukama a tak informací o něm máme

poskrovnu. Na cestě k Plutu je sice americ-

ká stanice New Horizons (viz obrázek), ale

ta k němu dorazí až v roce 2015 a to přes-

to, že letí rychlostí přesahující 75 000

km/hodinu. Prozatím nejvíc informací o

tomto tělese dodal slavný a neúnavný

Hubbleův kosmický dalekohled. Pomocí

jeho snímků z roku 1994 bylo zjištěno, že

atmosféru Pluta tvoří molekulární dusík,

oxid uhelnatý a plynný metan. V závěru

roku 1999 byl na Havaji uveden do chodu

8,3 m velký japonský dalekohled Subaru.

Ten pořídil spektrum Pluta a zjistil, že je

pokryt dusíkovým a etanovým ledem a

jeho nejdéle známý (od roku 1978) satelit

nazvaný Charón (další dva satelity byly

objeveny pomocí Hublleova kosmického

dalekohledu 15. května 2005) pak vodním

ledem (Pluto a Charón – viz obrázek,

nejedná se o skutečné fotografie). Konečně

bylo určeno, že tmavší plochy na Plutu

představují porézní povrch, světlejší  plo-

chy jsou tvořeny dusíkem, metanem a

organickými molekulami – tholiny.

Poloměr Pluta je 1195 kilometrů, což je

méně než v případě našeho Měsíce. Pluto

doprovází na jeho cestě kolem Slunce tři

měsíce.Mezinárodní astronomická unie (

IAU - založena roku 1919 a už na jejím

prvním kongresu v roce 1922 v Římě se

Československo stalo jejím členem ) na

kongresu konaném v roce 2006 v Praze

rozhodla, že vyřadí Pluto ze seznamu pla-

net sluneční soustavy. Konference tak dala

zapravdu hlasům, které ji v minulosti do

tohoto seznamu ani zařadit nehodlaly.

Debaty o tom, zda je Pluto planeta nebo jen

planetka, se vedly desetiletí. Přesunutí

Pluta mezi planetky začalo být pravděpo-

dobnější po objevení nového tělesa UB313

s neoficiálním názvem Xena, které je sice

vzdálenější od Slunce, ale zároveň je větší

i hmotnější než Pluto. Pluto se svými sate-

lity, které mezi planety patřilo tedy tuto

kategorii opustilo a řadí se do početné sku-

piny tzv. trpasličích planet (také tzv. trans-

neptunických těles, plutin a kentaurů). Boj

o zachování Pluta jako planety a nebo jeho

„degradace“ na trpasličí planetu  byl na

kongresu náramný a jednalo se vlastně o

souboj USA versus zbytek světa. Ameri-

čané totiž objevili ( Clyde Tombaugh, 18.

2. 1930 ) v naší sluneční soustavě jen jednu

jedinou tehdy ještě planetu a to právě Pluto

a tak není divu, že o ni sváděli lítý boj. Dlu-

žno poznamenat, že Pluto se nikterak

nezměnilo, je stále stejné, šlo jen o úmluvu. 

Tři hlavní důvody pro vyřazení Pluta z

kategorie planet: malý rozměr, větší sklon

(17 stupňů) jeho dráhy k rovině ekliptiky

než planety a velká výstřednost jeho dráhy.

Ta je tak značná, že vždy 228 roků platí

dřívější klasická školní poučka o pořadí

posledních objektů naší sluneční soustavy

…Uran, Neptun, Pluto, ale pak po dobu 20

let (naposledy 1979 – 1999) platí Uran,

Pluto, Neptun. Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci listopadu tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
TRPASLIČÍ PLANETA PLUTO   
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

LISTOPAD NA TÉMA MOJE TĚLO

od 14.10. je otevřena odpolední herna pro rodiče s dětmi

vždy ve čtvrtek 15.30-17.30 v MC Dvořákova

TÝDEN PRO ZDRAVÝ ÚSMĚV 1.11.-5.11  

Týden nejen o tom, jak si správně čistit zuby.

v době provozu na obou pracovištích MC

Bude zima, bude mráz aneb lampionová

cesta za panem myslivcem

Lampiony a dobroty pro zvířátka s sebou- na konci cesta bude

čekat pan myslivec. Sraz v úterý 2.11. v 16.45

před MC Cipísek na sídl.Svobody

Jde to!! aneb jak zvládat péči o rodinu a také o sebe

1. setkání- 10.11. v 18 hod. v MC sídl. Svobody cyklus

prožitkových setkání pro maminky - nutné přihlášky předem

Kreativní večer - 

Andílek jako nádobka na Mikulášskou nadílku

středa 24.11. od 18 hodin v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Podzimní hry bez hranic

sportovní dopoledne pro celou rodinu termín a místo 

konání bude upřesněno 

Kurz předporodní přípravy a cvičení pro těhotné

vždy v úterý odpoledne v MC Dvořákova 

přihlášky a informace na www.ivanapavlikova.cz

Kurz efektivního rodičovství 

od 28.11. v MC Dvořákova kurz pro rodiče o výchově 

a komunikaci v rodině – pouze pro přihlášené

Beseda o očních vadách dětí 

odpolední beseda v MC Dvořákova – pouze pro přihlášené 

Beseda o vývoji a výživě dětí

v době herny pro rodiče s dětmi do 1,5 roku pondělí 22.11. v 9.00

v MC Dvořákova

Předprodej vstupenek na Mikulášskou nadílku od 15.11. v MC

Mikulášská nadílka se koná ve čtvrtek 2.12. 

dopoledne v Národním domě

Dne 5. srpna 2010 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do

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

stějova:

Dne 23. září 2010 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do

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

stějova:

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

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

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

DUHA.

Vojtěch Nezhyba

Robin Raška

Daniel Burget

Sára Nováková

Martin Komárek

Ella Pivoňková

Pavla Staňková

Jan Kleveta

Lenka Novotná

Liliana Nováková

Petr Sedláček

Ondřej Hájek

Tereza Vyroubalová

Aneta Straková

Sofie Stará

Patricio Josef Peter

Jakub Vávra

Radomír Halouzka

Adéla Gronychová

Sofie Švécarová

Adam Vojkůvka

Patrik Synek

Matěj Doležal

Petr Barouš

Vendula Vendolská

Michal Hnitka

Melissa Petrová

Štěpán Kouřil

Adam Petřík

Ondřej Povýšil

Tereza Zvonková

Claudie Slavíková

Kateřina Smičková

Jakub Mořkovský

Sofie Muchová

Magdaléna Kolářová

Jan Koláček

Sofie Brichtová

Ema Hanáková

Tobias Valášek

Nela Texlová

Amálie Stefanuttová

Mojmír Buriánek

Eliška Greplová

Jakub Staněk

Ingrid Paterlini

Šimon Urbánek

Nela Jančíková

Natálie Pucharová
Nikol Pucharová
Lukáš Vávra

Oliver Kýr

Jan Sombrowski 

Julie Kejíková

Den internetu zdarma

V úterý 16. listopadu 2010 proběhne v

našem ICM u příležitosti Mezinárodního

nekuřáckého dne Den internetu zdarma

(14:00 – 17:30). 

Dobrodružství s počítačem

V úterý 16. listopadu 2010 se uskuteční 6.

ročník počítačové soutěže Dobrodružství s

počítačem. Soutěž pořádá ICM Prostějov ve

spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem

a MŠ v Prostějově. Je určena pro čtyřčlenná

družstva žáků 4. a 5. tříd základních škol z

celého Prostějovska. Družstva se do soutěže

mohou přihlásit nejpozději do 11. listopadu

na e-mail s.rotterova@seznam.cz. Více infor-

mací, propozice a přihlášku najdete na

www.icmprostejov.cz nebo 

www.cmg.prostejov.cz. Soutěž byla finančně

podpořena městem Prostějovem.

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. 

NABÍDKA PRO ŠKOLY

Exkurze do ICM Prostějov

Základním školám nabízíme možnost

navštívit se svými žáky prostory ICM Prostě-

jov a dozvědět se, co to jsou informační cent-

ra pro mládež a co konkrétního nabízí prostě-

jovské „Íčko“.

Seminář o evropských příležitostech pro SŠ

Pro střední školy máme připravený seminář o

evropských příležitostech s názvem SYTY-

KIA, který je určen studentům 2. a 3. ročníků

SŠ. 

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

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

Cipísek nabízí vzdělávání k rodičovství
Jak porozumnět svým dětem, své rodině i

sobě samému? To je jeden z hlavních cílů

vzdělávacích a prožitkových kurzů, které

Mateřské centrum Cipísek nabízí v Pro-

stějově rodičům.

V listopadu bude zahájen další běh úspěšného

kurzu o výchově a komunikaci v rodině. Kurz

efektivního rodičovství vede zkušená psycho-

ložka a v MC se bude konat už podruhé. V

listopadu začíná také nový cyklus prožitko-

vých setkání pro maminky pod názvem Jde

to! aneb, jak zvládnout péči o rodinu i o sebe.

Cyklus, který proběhne pod vedením pedago-

gů CMG, nabídne prostor, ve kterém se ženy

mohou naučit udrž et vnitřní vyrovnanost,

zvládat emoce a rozvíjet svoji osobnost.

Úloha rodičů je v dnešní době velmi náročná.

Jak se naše společnost vyvíjí, mění se funkce

a podoba rodiny, vyvíjí se i rodičovství a

pohled na výchovu. Rodičem se stáváme a

zůstáváme na celý život.V zájmu zdravého

vývoje dětí je proto dobré, jestliže se rodiče

mohou celoživotně vzdělávat. Hlavní důvody

rodičovského vzdělávání jsou dva – prevence

a pomoc. Kurzy pomáhají rodičům dozvědět

se jak řešit problémy v rodině, ale také jak jim

předcházet. Potřeba vzdělávání rodičů a posi-

lování rodičovským kompetencí vychází také

z analý zy pracovní skupiny Rodina, děti a

mládež, která pracuje v rámci komunálním

plánování sociálních služeb v Prostějově.

-Mateřské centrum Cipísek-
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci říjnu své jubileum oslavili:

Jozef  Farkaš Prostějov, Anna Procházková Pro-

stějov, Karel Adamčík Prostějov, František Sed-

lařík Prostějov, Antonín Přikryl Prostějov, Ivanka

Refková Prostějov, Jana Arnoštová Vrahovice, Zdeňka Bát-

ková Prostějov, Jarmila Dočkalová Prostějov, Jana Mráková,

MUDr. Prostějov, Věra Ciglová Prostějov, Petr Kouřil Prostě-

jov, Eliška Konečná Čechovice, Josef Hon Prostějov, Marta

Gagalusová Prostějov, Marie Lipovská Prostějov, Irena

Nováčková Prostějov, Pavel Kulda Vrahovice, Jana Lišková

Prostějov, Eva Vařeková Prostějov, Josef Novák Prostějov,

Josef Švec Prostějov

Zdeněk Kalousek Prostějov, Leopolda Poláčko-

vá Prostějov, Dobromila Kubicová Prostějov,

Květoslava Skopalová Prostějov, Ladislav

Kožiak Prostějov, Verona Brablecová Prostějov,  Jarmila

Krčmařová Prostějov, František Vysloužil Prostějov, Věra

Musilová Prostějov, Vojtěška Šindelářová Prostějov,  Eva

Burešová Prostějov, Věra Pěčková Prostějov, Jiří Kvasni-

ca Prostějov

Růžena Sedláčková Čechovice, Viktorie Cet-

kovská Prostějov, Jiří Chromec Prostějov, Jiři-

na Moravcová Prostějov, Jaroslav Balzer Pro-

stějov, Marta Márová Čechovice, Františka Zuzaníková

Prostějov, Jiřina Sekaninová Prostějov, Karel Genža Pro-

stějov, Libuše Krejčí Krasice, Vlastimila Klíčová Prostějov,

Anežka Opálková Prostějov, Naděžda Hořínková Prostě-

jov, Zdeněk Müller Prostějov, Jarmila Mlčochová Prostě-

jov

Anna Šmérková Prostějov, Jarmila Krutilová

Prostějov, Jiřina Francová Prostějov,  Jaromír

Pernica Prostějov, Marie Neuwirtová Prostějov,

Libuše Cirhanová Prostějov, Věra Nováková Prostějov,

Jaroslava Dostálová Prostějov

Vlasta Němečková Prostějov, Marie Vitoulo-

vá Prostějov

70

85

90

Anna  Čechová Prostějov, Věra Mlčochová

Prostějov

91

Štěpánka Klosová Prostějov

93

Marie Švécarová Prostějov

94

Růžena Soldánová Domamyslice

95

Dodatečné blahopřání zářijovému jubilantovi:

70 let Miroslav Lalošák, Ing.  Prostějov

80

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
ČTVRTEK  11. LISTOPADU

14.00    SVAZ DŮCHODCŮ, 

místní organizace Prostějov

Vzpomínáme na Adinu

ke 100. výročí narození

přednáškový sál

STŘEDA  24. LISTOPADU

CHARITATIVNÍ 

AUKCE

Pořádá Střední škola, základní

škola a mateřská škola Jistota

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

2.11. 2010  14.00      ARTEROSKLERÓZA                               
J. Šmídová Dis
Nutná daň stáří? Prevence..      

9.11. 2010   14.00           SVATÍ MEZI NÁMI – Zobrazení světců  v prostějovských kostelech.   
Mgr.Václav Horák
Muzeum Prostějovska                 

16.11. 2010  14.00     MAĎARSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ
H. Vybíhalová
Povídání s dlouholetou průvodkyní. 

23.11. 2010  14.00     SALZBURG A GROOOEGLOCKNER                                     
H. Vybíhalová
Navštívíme dalšího souseda.  

30.11. 2010 14.00     Spojením pohybu, životosprávy                                                              
a myšlení ke zdravému životnímu stylu.
P.  Glocová

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

Dne 6. října 2010 se město Prostějov a

příslušníci Prostějovské posádky rozlouči-

li s člověkem nám všem velmi blízkým a

my výsadkáři veteráni se svým velitelem

panem plk. v.v. Františkem Mansfeldem.

Jako voják působil v Čs. armádě plných 40

let – z toho 24 let u výsadkových jednotek.

Byl u zrodu výsadkových jednotek v letech

1947 až 1952. Od roku 1957 do roku 1970

byl velitelem výsadkové brigády nejprve v

Prešově a po přemístění útvaru v Prostějově.

Za dobu 17ti let se stal zcela výjimečnou veli-

telskou osobností. Na takového velitele, jako

byl plk. František Mansfeld, se nezapomíná.

Našim velitelem zůstal do posledních dnů

svého života. Nám výsadkářům bylo ctí slou-

žit pod jeho velením.Rozloučili jsme se s

přáním, ať je mu modré výsadkové nebe ote-

vřeno dokořán. Čest Tvé památce.

Otakar Hájek, 
člen Klubu výsadkových veteránů

VZPOMÍNKA NA PLK. V. V. FRANTIŠKA MANSFELDA

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PŘI CMG INFORMUJE:

Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnázium a mateřské

škole v Prostějově si Vás dovoluje pozvat na jedinečný, nově otvíraný

"Výtvarný kroužek pro seniory". Jeho vedení se ujala známá prostějovská

výtvarnice PaedDr. Květoslava Snášelová, která nabízí podporující,

příjemný a tvořivý prostor pro pravidelná setkávání podobně laděných

zájemců.

Cyklus začal 20. října 2010

setkáním v budově gymnázia a potrvá do jara příštího roku. 

Kurzovné za celý cyklus: 500 Kč.

Kontakt: Mgr. Taťána Ságlová, tel: 582 302 555, popř. kancelář školy,
tel: 582 302 541 nebo osobně v budově gymnázia.
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JAK SE CO DĚLÁ – NOVINY, KAPELA, FOTOGRAFIE
Návštěvníci pořadů z cyklu Jak se co dělá

se mohli seznámit s postupy při tvorbě roz-

hlasových pořadů (ČRo Olomouc), se vzni-

kem divadelní inscenace (Miroslav Ondra,

dramaturg Městského divadla Zlín) i s

natáčením filmového dokumentu (Vojtěch

Pospíšil, Jakub Vejmola a Miroslav Ondra

– Život samé psaní).

V listopadu nás čekají další zajímavé díly: 

4. 11. v 10 hodin bude redaktorka Olga Kato-

lická vyprávět o tom Jak se dělají noviny a
podělí se o své zážitky ze žurnalistické branže.

5. 11. v 17 hodin přijali pozvání členové kape-

ly Létající rabín, která je držitelem ceny

Města Prostějova 2008 za výjimečný počin v

oblasti popularizace kulturních hodnot a repre-

zentaci města Prostějova na mezinárodní

úrovni. Součástí besedy Jak se dělá kapela
bude i malé hudební vystoupení.19. 11. v 10

hodin navštíví knihovnu známý fotograf

Bohuslav Pacholík, který bude nejen povídat

o svých fotografiích, ale také v projekcích své

fotografie představí.

-měk-

PRVNÍ ZVUKOVÁ
KNIHA V PROSTĚJOVĚ
Audiobook neboli zvuková kniha je vedle

klasických tištěných knížek médium, které

dává velkou řadu možností využití. Už při

jejím vzniku – při nahrávání vlastních lite-

rárních děl – přináší radost z tvorby, učí

nás jak správně číst, vyslovovat a umožňu-

je opětovný poslech chyb, které pak lze

snadno odstranit. Výsledkem nahrávání a

„míchání“ zvuku a hudby je pak záznam

podobný rozhlasovým relacím. Záznam je

pak možné využít při výuce, pro nevidomé

a slabozraké posluchače nebo jen tak pro

relaxační poslech.

Do naší soutěže, která trvala od dubna do října,

se nám přihlásili nejen jednotlivci v kategorii

dospělých a dětí, ale také celé týmy. Témata,

žánry a úroveň asi třiceti příspěvků byly veli-

ce rozdílné. Porota prvního kola musela zhod-

notit téměř dvě hodiny záznamů. Druhé –

finálové kolo, kam postoupí jen výběr těch

nejlepších, bude hodnotit odborná porota ve

složení: ing. Pavel Drmola (předseda poroty),

Eva Suchánková, Mgr. Hana Kotyzová a Mgr.

Hana Lužná. 

Slavnostní křest a vyhlášení výsledků

proběhne 4. listopadu ve 13.30 hodin

na dětském oddělení Městské knihovny 

Prostějov (Vápenice 9).

Celá akce se koná za finanční podpory
města Prostějova

-měk-. 

JAKÝ BYL TÝDEN KNIHOVEN 
V PROSTĚJOVĚ ANEB KAŽDÝ DEN NĚCO
Od 4. do 10. října probíhal v celé republice

již počtrnácté Týden knihoven. V Městské

knihovně Prostějov jsme letošní motto Kni-

hovna pro všechny, určitě naplnili. Posuďte

sami:

Pondělí - Slavnostní předání cen 

Titul Přítel Městské knihovny Prostějov

každoročně udělujeme nejpilnějšímu čtenáři.

Tentokrát si jej odnesl pan Josef Páč z Prostě-

jova. Mimořádné ocenění Přítel hudebního

oddělení patří panu Stanislavu Fojtů.  Ceny za

luštění prázdninové Křížovkářské soutěže pře-

vzali Eduard Pláňava, Jarmila Zlámalová a

Růžena Navarová. Ceny za akci Pošlete

pohled knihovně obdrželi Věra Pinkavová,

Lenka Konečná a Bohumil Písař.

Úterý - Besedy se spisovatelkou 

Ivonou Březinovou

Hned dvě besedy s jednou z nejčtenějších čes-

kých spisovatelek současnosti Ivonou Březi-

novou jsme nabídli základním a středním ško-

lám. Podle ohlasu posluchačů měly obě bese-

dy veliký úspěch. Pro mladší děti si Ivona Bře-

zinová připravila povídání v cyklu Jak se co

dělá, a hovořila o svých knížkách pohádek  V

druhé besedě určené starším žákům se Březi-

nová zaměřila na téma závislostí, o kterém je

její triptych Holky na vodítku.  Tato akce byla

součástí projektu K21, který se uskutečňuje za

finanční podpory Ministerstva kultury.

Středa - Nad knihou Stopy času – 

výtvarné dílo Bohumila Teplého

Svou knihu Stopy času – výtvarné dílo B.

Teplého představil nakladatel Boris Vystavěl.

Prezentace nové knihy se zúčastnil sám autor

děl mistr Bohumil Teplý, který hovořil o své

práci, vysvětlil postupy a metody vzniku umě-

leckého díla a přidal i několik historek o okol-

nostech vzniku. V Prostějově můžeme vidět

dílo Bohumila Teplého např. na budově Měst-

ské knihovny (pamětní deska Edvarda Valen-

ty), na budově radnice (pamětní deska

Edmunda Husserla) nebo kašnu na náměstí

TGM. 

Čtvrtek - Za adrenalinem i fotografickými

úlovky do Jižního Tyrolska

Poutavou cestopisnou přednášku s pro-

mítáním fotografií i filmového dokumentu

připravil prostějovský cestovatel a fotograf

Josef Franc. Zaměřil se na výpravu Hanácké

sekce do pohoří Sciliar / Schlern, která se

uskutečnila na podzim loňského roku. 

Pátek – Knižní bazar

Chladné páteční ráno odstartovalo před Měst-

skou knihovnou Knižní bazar. Návštěvníci

knihovny přinesli knihy, které by ještě bylo

škoda vyhodit do sběru a mohli si odnést

knihy, které se jim hodí. Jedná se o první bazar

v tomto duchu, který knihovna pořádá. Tato

výměna knih mezi návštěvníky probíhá zcela

zdarma. Dokonce i čtenáři, kteří žádné knihy

na výměnu nemají, nemusejí odejít s prázd-

nou. Budeme rádi, když vám knihy udělají

radost. (Souběžně probíhá i prodej vyřazených

knih z knihovního fondu MěK na čítárně).

Akce potrvá do konce měsíce října (dále už v

chodbách knihovny).                            -měk-
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Rakovina tlustého střeva patří mezi 

nejčastější nádorová onemocnění. Všichni 

zájemci, kteří se chtěli o nemoci dozvědět 

více, přišli od 12. do 14. října do prostějovské 

nemocnice. Návštěvníci se procházeli obrovs-

kou maketou tlustého střeva o rozměrech 

9 x 4 metry. K  vidění byla například zdravá 

sliznice, ale také zde byly názorně předvedeny 

choroby, které tlusté střevo nejčastěji posti-

hují. „Návštěvníci obdrželi základní informace 

a letáky od přítomných asistentek Onkoma-

jáku, sester gastroenterologické ambulance naší 

nemocnice a také od žákyň Střední zdravot-

nické školy Prostějov. O nemoci se radili také 

přímo s odborníky,“ uvedl primář centrálních 

operačních sálů a centrální sterilizace MUDr. 

Jiří Šťastný s tím, že se všichni zájemci se mohli 

mimo jiné objednat k vyšetření testem na skry-

té krvácení ve stolici, případně kolonoskopii.

Maskotem celé kampaně se stala populární 

kreslená postava Rudy Pivrnce. Její autor, kreslíř 

Petr Urban, dokonce sám kolonoskopické 

vyšetření absolvoval a svoji zkušenost výtvarně 

ztvárnil v komiksu.

Zájemci zkoumali maketu tlustého střevaZájemci zkoumali maketu tlustého střeva

Oblastní spolek ČČK Prostějov ve spolu-

práci se SONS pořádá v pondělí dne 1.11. od 

9 do 11.15  hodin kurz - Základní norma zdra-

votnických znalostí pro osoby se zrakovým 

postižením. Kurz bude probíhat v prostorách 

organizace SONS, Svatoplukova ul. 15, 2. 

patro. Kurz je zaměřen na praktickou výuku 

poskytování první pomoci. Celkem bude pro-

bíhat ve 4 blocích po 3 vyučovacích hodinách.

Na závěr kurzu získají účastníci osvědče-

ní akreditované mšmt a mezinárodní certi-

fi kát EFAC.

Kontakt : Ing. Lenka Černochová, OS 

ČČK Prostějov, e-mail :prostejov@cerveny-

kriz.eu Alena Hejčová, SONS Prostějov, 

mobil : 605562244

 Kurz je fi nancován z veřejné fi nanční 

podpory města Prostějova.

Všechny, kteří jste uvažovali o dobrovol-

ném dárcovství krve a neměli jste odvahu 

nebo potřebné informace, zveme na akci 

- Daruj krev s Oblastním spolkem ČČK 

Prostějov.

Sraz 11.11. v 7 hod na transfuzním od-

dělení Nemocnice Prostějov, 2. patro. Pod-

mínky darování krve - dobrý zdravotní stav, 

věk nad 18 let, doklady s sebou - občanský 

průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny.

Pracovníci Oblastního spolku ČČK Pro-

stějov a Nemocnice Prostějov Vás provedou 

a budou o všem informovat po celou dobu 

Vašeho odběru. Těšíme se na Vás !

Kontakt : Ing. Lenka Černochová

ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK 

Prostějov

e-mail : prostejov@cervenykriz.eu

Dne 6.11. (sobota) a 8.11. (pondělí) pořá-

dá Oblastní spolek ČČK Prostějov odbornou 

konferenci pro nelékařské zdravotnické pra-

covníky dle Vyhl. 4/2010 za 4 pasivní kredity 

akreditovanou u České asociace sester.

Konference proběhne v době od 8.30 do 

13.10 na OS ČČK PV, Milíčova 3.

Témata: Pitný režim - Jaroslava Dostálová

Prevence v péči o zdraví - Kristýna Jančí-

ková

Rakovina mléčné žlázy a možnosti její 

prevence - MUDr. Lucie Krpcová

Dobrovolné dárcovství krve - Ing.Lenka 

Černochová

Lenka Gambolisová - Metody řízené de-

toxikace dle MUDr. 

Josefa Jonáše ( možnost 

změření Vaší toxické 

zátěže v organizmu )

V průběhu konference překvapení jako 

poděkování zdravotním sestrám, které se již 

3 roky zúčastňují našich konferencí.

Účastnický poplatek 200 Kč/ 1 osoba, pře-

zůvky s sebou, občerstvení zdarma.

Přihlášky na e-mail : prostejov@cerveny-

kriz.eu nebo   SMS na mobil : 723005411( 

uveďte celé jméno a datum narození ).

Konference je i pro veřejnost !!

Více informací na 

www.cervenykrizprostejov.cz

Podzim je v plném proudu a s ním spojené období plískanic 
a nepříjemných nachlazení. Každý jistě ví, jak je důležité dbát 
o své zdraví. Základem  je vyvážená strava plná vitamínů    a 
živin. Koření je pro výživu důležité, protože dělá jídla nejen 
chutnějšími, ale pomáhá organismu dobře zužitkovat živiny. Bez 
koření by většina základních surovin byla jednotvárná a bezdu-
chá. Látky v něm obsažené působí na lidský metabolismus a jed-
notlivé orgány v těle. Jako je např. zázvor mletý sušený, který 
prohřívá trávení a celý organismus. Je vhodný pomocník také 
v boji proti nachlazení. Kurkuma, známá pro svoji sytě žlutou 
barvu, nezaměnitelnou chuť a léčivé účinky, by neměla chybět 
v žádné kuchyni.  Laboratorní studie prokázaly, že kurkumin je 
velmi prospěšný jak při prevenci, tak při léčbě různých druhů ra-

koviny, podporuje vyprazdňování žlučníku. Silice v ní obsažené 
zvyšují produkci žluče v žlučníku. Koření působí příznivě na 
činnost srdce a krevní tlak, obsah éterických olejů brání rozvoji 
mikroorganismů a zabraňuje rovněž množení škodlivých bakterií 
ve střevech. Jeho absencí by organismus netvořil dostatek slin a 
trávicích šťáv. Strava by tím pádem byla hůře stravitelná i využi-
telná. Nemálo podstatný je fakt, že koření má i mnoho vitamínů.  
Přijďte si  k nám okořenit  Váš život a své zdraví . Sbírejte 
body a získejte dárečky. Na Vaši návštěvu se těší „babka koře-
nářka“, kterou najdete v našem obchůdku Koření od Lubana na 
Plumlovské ulici (vedle Úřadu práce). -PR-

Bylinky a koření 
prospívají zdraví

27. října 201027. října 2010 2525
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Ve dnech 9. a 10. října se v přednáško-

vém sále prostějovského Národního domu 

uskutečnil další ročník kulturně-společen-

ské akce s názvem Dny pro Izrael. 

Sobota byla věnována židovské historii 

a tradicím. V hlavním programu vystoupi-

la taneční skupina RUT z umělecké školy 

v Němčicích nad Hanou. Tato skupina tan-

čí tradiční židovské tance, vystupuje s vel-

kým úspěchem na různých mezinárodních 

i domácích festivalech. V  repertoáru má 

zejména chasidské tance aškenázské ob-

lasti, a to včetně vlastních choreografi í na 

známé hebrejské melodie. Mezi její nové 

projekty patří zpracování židovské svatby 

ve spolupráci s prostějovskou klezmerovou 

kapelou Létající rabín a společností Olam 

– Judaica Holešov. Za doprovodu školního 

pěveckého sboru pod taktovkou dirigenta 

školního orchestru Jindřicha Nováka bylo 

také nově vytvořeno pásmo Židovské svát-

ky v písních a tancích včetně doprovodné-

ho slova, jež se tematicky váže k židovské-

mu roku.

Neděle byla věnována 20.století a pro-

blematice holocaustu a novodobého an-

tisemitismu. S  velkým ohlasem se setkalo 

vyprávění pamětníka Miloše Dobrého, i 

přednáška předsedy české pobočky ICEJ 

Mojmíra Kalluse.

Současné trendy antisemitismu
Podle defi nice Evropské Unie je antisemi-

tismus „takový způsob nazírání na Židy, který 

vyústí v nenávist vůči nim. Slovní a fyzický 

antisemitismus je namířen proti Židům i ne-

židovským osobám, případně jejich majetku, 

proti židovským společnostem, institucím a 

náboženským komunitám. Dále může tato 

nenávist být směrována proti Izraeli, jako ži-

dovskému státu. Antisemitismus velmi často 

obviňuje Židy z konspirace za účelem škodit 

lidstvu a mnohdy viní Židy z toho, že mohou 

za vše, co dopadne špatně. Tato nenávist se 

projevuje v rétorice, v psaném projevu, vizuál-

ních formách a akcích a projevuje se hrozivými 

stereotypy a negativními charakterovými rysy.“

Zatímco historicky „tradiční“ formy anti-

semitismu jsou u nás právem odsuzovány a 

patří k projevům okraje společnosti, povědo-

mí o nových formách spojených s  kritikou 

Státu Izrael je mnohem menší. Debata o hra-

nici mezi legitimní kritikou politiky jakého-

koli státu a rasovými předsudky je potřebná. 

Pro rozlišení, kde tato hranice leží, doporuču-

ji použít kritérium „3D“ Nátana Šaranského, 

současného izraelského politika, který byl 

kdysi kvůli svému židovství v Sovětském Sva-

zu vězněn.

Podle Šaranského překračuje kritika Izra-

ele hranici antisemitismu, splňuje-li tři zna-

ky: démonizaci, dvojí metr a delegitimizaci 

židovského státu. Příkladem démonizace je 

přirovnávání Izraelců k nacistům, obviňová-

ní z rituálního požívání krve či zobrazování 

Židů jako opic nebo hmyzu. V  soudobých 

karikaturách nejen v arabském světě, ale také 

v západní Evropě lze najít bezpočet ilustrací 

tohoto nechutného předsudku.

Dvojí metr lze ilustrovat na příkladech 

působení různých mezinárodních agentur 

a organizací. Například Rada OSN pro lid-

ská práva se více než z 80% ve svých rezo-

lucích zabývá pouze kritikou Izraele a jeho 

zacházení s  Palestinci, jako by na celém 

světě jiné problémy v oblasti lidských práv 

neexistovaly. Nevládní organizace často 

pod pláštíkem obrany lidských práv kriti-

zují výlučně Izrael. Vrcholem tohoto po-

krytectví byla konference OSN proti rasis-

mu v Durbanu v roce 2001, která se zvrhla 

v přehlídku protižidovské nenávisti. Mary 

Robinsonová, která předsedala celé konfe-

renci, se vyjádřila, že na Fóru neziskových 

organizací „byl strašlivý antisemitismus. 

Řada lidí říkala, že ještě nikdy nečelila tak 

nestydatým projevům antisemitismu.“

Svou roli v  šíření falešných obrazů hrají 

také média. Například na analýze fotografi í 

publikovaných BBC v roce 2005 lze statistic-

ky doložit, že Izraelci jsou téměř z 80% stere-

otypně zobrazováni se symboly vojenské síly, 

jako jsou tanky nebo samopaly, a vždy tak, 

že osobám není vidět do tváře – to je známý 

prvek dehumanizace, který používala i na-

cistická propaganda. Naopak Palestinci jsou 

zobrazováni jako bezbranné děti nebo ženy, 

s plným záběrem do obličeje, aby vzbuzova-

li sympatie. Pokud už jsou vyobrazeni muži, 

pak nejčastěji při modlitbě. 

Výsledkem systematického očerňování 

Izraele je snaha o úplnou demontáž tohoto 

státu. Izrael je jediný členský stát OSN, proti 

kterému zaznívají hlasy požadující jeho zru-

šení po vzoru jihoafrického režimu. Falešně 

se hovoří o údajném apartheidu v Izraeli, 

existují snahy kriminalizovat jeho představi-

tele a stále častěji se ozývají výzvy k bojkotu 

izraelského zboží a stažení investic. 

Jak se proti takovému přívalu bránit? Zná-

mý spisovatel George Orwell, autor románů 

jako Farma zvířat nebo 1984, v nichž mistrně 

vystihl podstatu totalitních režimů, prohlásil 

kdysi: „Klesli jsme tak hluboko, že první po-

vinností inteligentních lidí je stále znovu opa-

kovat samozřejmosti.“ Obávám se, že dnešní 

doba se této charakteristice blíží.

Vítám proto aktivitu inteligentních lidí. 

Václav Havel nedávno oznámil, že se zapojí 

do mezinárodní kampaně proti bojkotu a de-

legitimizaci Izraele, kterou vede bývalý špa-

nělský premiér José Maria Aznar. „Zastavme 

toto šílenství, které činí Izrael zodpovědným 

za všechny problémy v regionu, ne-li i mimo 

něj. Bylo už dost krátkozrakosti, jež odmítá 

vidět Izrael jako základní kámen naší západní 

civilizace,“ řekl Aznar. Vyzývám slušné a inte-

ligentní občany, aby se každý na svém místě 

k této misi připojil. Mojmír Kallus

Autor je předsedou české pobočky Meziná-

rodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém 

(ICEJ). Zájemce o podrobnější informace o 

činnosti této organizace odkazujeme na web 

www.icej.cz a na časopis „Slovo z Jeruzaléma“, 

který si tam lze objednat.

Na Obchodní akademii Prostějov se ve 

dnech 6. a 13. října konaly semináře nazvané 

O penězích bez peněz. Byly určeny občanům 

všeho věku. A jako třešinka na dortu – v sou-

ladu s názvem projektu – byly tyto přednášky 

bezplatné.

Program byl zaměřen nejdříve na ekonomic-

ké pojmy - cena, hodnota, peníze, na nejzná-

mější a nejpoužívanější bankovní služby – úvěr, 

půjčky, platební karty (není karta jako karta) a 

na nebankovní sektor – leasing, splátkový pro-

dej, rizika s tím spojená atd.  

Druhý seminář byl ovšem v praktickém du-

chu – účastníci si vyzkoušeli řadu 

jednoduchých cvičení v  tabulko-

vém kalkulátoru (malý testík znalostí z finanční 

gramotnosti)  a vyzkoušeli si, jak mohou ušet-

řit v rodinném rozpočtu. Jedním z úkolů bylo 

spočítat náklady na „výrobu“ domácí svačiny 

a náklady na zakoupení  balené bagety a ple-

chovky s  pitím. Výsledek byl kolikrát hodně 

překvapující. Neméně důležitou informací byl i 

přehled stránek na internetu, kde se o financích 

můžeme dočíst více.

Semináře byly realizovány za finanční pod-

pory města Prostějova v rámci projektu Zdravé 

město Prostějov.  Mgr. Jana Hradečná 27. října 201027. října 20102626
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Nedílnou součástí střední-

ho školství na Prostějovsku se 

v   průběhu své patnáctileté exi-

stence stala také Střední odbor-

ná škola podnikání a obchodu. 

Přestože jde o školu soukro-

mou, jejíž absolvování vyžaduje 

fi nanční spoluúčast v  podobě 

školného, připravila k  úspěšné-

mu složení maturitní zkoušky 

již na 700 studentů. Škola žá-

kům devátých tříd nabízí studi-

um dvou, v regionu ojedinělých, 

vzdělávacích programů Podni-

kání v  EU a projektové řízení a 

Řízení služeb a marketing turis-

mu. Od letošního roku byla tato 

vzdělávací nabídka rozšířena 

o Marketingové komunikace a 

žurnalistiku. Tento bezesporu atraktivní 

program připraví kvalifi kované odbor-

níky na manažerské pozice v marketin-

gových, komunikačních, reklamních a 

public relations útvarech ziskových a 

neziskových organizací a veřejné správy. 

Dále  pak pro práci tiskových mluvčích 

a pracovníků odpovědných za mediál-

ní komunikaci s  veřejností. Absolvent 

bude  také připraven na práci novináře 

u tištěných nebo elektronických mé-

dií. Vzdělávací program vychází z  RVP 

Ekonomika a podnikání. Výhodou je, že 

student získává mimo profi laci na mar-

ketingové komunikace a žurnalistiku 

odborné ekonomické vzdělání, 

například z ekonomiky, účetnic-

tví, marketingu, managementu 

a práva. Žáci 9. tříd základních 

škol tak mohou studovat toto 

zaměření pouze na jediné ško-

le v  Olomouckém kraji a to od 

příštího školního roku. Absol-

venti budou profesně fl exibilní v 

oblasti komerčních komunikací. 

Uplatnění najdou u orgánů státní 

správy, neziskových organizací 

či ve sféře sociálního a politic-

kého marketingu. Škola od roku 

2009 sídlí na Rejskově ulici, kam 

se přestěhovala z Husova náměs-

tí. Veřejnosti se prezentuje řadou 

aktivit, mezi které patří například 

prohlídky historickým centrem 

města či kostelem Povýšení sv. Kříže nebo 

průzkumy veřejného mínění. Poslední 

velkou realizovanou akcí byl průzkum 

spokojenosti občanů, který škola realizo-

vala pro město Prostějov.  -PR-

Nový vzdělávací program na podnikatelské škole 

Moi, nimeni on Bára Bure-

šová ja kerron teille jotain Suo-

mesta. 

Dobrý den, jmenuji se Bára 

Burešová a chystám se vám 

něco říct o Finsku.

Nemohu uvěřit, že je tomu 

již téměř rok. Rok od začát-

ku soutěže Rotary a my. Této 

soutěže jsem se jako studentka 

třetího ročníku SOŠ podnikání a obchodu 

zúčastnila. V srpnu letošního roku jsem si 

mohla vychutnat výhru – mezinárodní Ro-

tary Camp ve Finsku. 

V  první části tohoto campu jsme my, 

účastníci bydleli u různých Rotary rodin. 

Konkrétně já jsem měla štěstí 

na menší městečko Hausjärvi. 

Toto město se nachází neda-

leko jednoho z  tisíců fi nských 

jezer. Nádhera a úžas z pohád-

kového okolí  jezera Valkjärvi 

se nedá slovy příliš vystihnout.

Hostitelská rodina nás přija-

la téměř za vlastní, díky ní jsem 

procestovala velkou část okolí 

měst Riihimäki a Helsinky. První týden byl 

tedy nabytý informacemi a zážitky jak kul-

turními, tak sportovními.

Druhý týden začal samotný Music and 

Narural Camp. Loučení s  adoptivní ro-

dinou bylo velice těžké. Stesk mě ovšem 

přešel rychleji, než jsem si byla ochotna 

připustit. To především a hlavně díky dal-

ším účastníkům campu.  Je s podivem, ale-

spoň mě to tak zpětně přijde, kolik různých 

lidí, různých kultur a vyznání se zde sešlo. 

Ano ve Finsku v   Bohem zapomenutém 

campingovém centru Broby se sešel bez 

přehánění celý svět. Ještě s větším podivem 

zůstává, jak se tito lidé dokázali během týd-

ne sžít a spřátelit. Loučení s rodinou bylo 

sice těžké, ale o loučení s campem dosud 

nemohu mluvit bez dojetí. 

Náplní campingového týdne byla, jak 

název napovídá, muzika a příroda. Muzi-

kální část byla vedena lektorkou Annikou. 

Ta se nás nesnažila učit zpívat či hrát na 

hudební nástroje s  výjimkou jednoho ty-

picky fi nského a neskutečně primitivního. 

Její hlavní snahou bylo ukázat nám, jak cítit 

rytmus a krásu hudby. Hodiny s Annikou 

byly velice emotivní, zajímavé až magické.  

Pokud jsme netancovali, nezpívali, ne-

hráli, chodili jsme po lesích. Zní to sice 

jednoduše, ale není les jako les. Ty fi nské 

mají mnoho zajímavostí a krásy, o kterých 

by se dal sepsat samostatný článek a nebyl 

by krátký. 

Nemohu uvěřit, že jsou to již dva měsíce, 

kdy jsem opustila zemi Mumínků, jezer, 

borůvek a své přátele, kiitos…

Barbora Burešová

 studentka SOŠ podnikání a obchodu

Music nad Natur Camp Tammisaari

St ední odborná škola 
                   podnikání a obchodu

Rejskova 4, Prost jov
 

*************************************************************************************************************** 

zveme všechny žáky 9. t íd   
a jejich rodi e na 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í
10. listopadu 2010 od 8.00 do 17.00 hod. 

 

zájemci o studium získají informace o škole, 
vzd lávacích programech a mohou si  

prohlédnout budovu školy  
 

www.skola.obchod-sluzby.cz 



Střední odborná škola zahájila svoji 

činnost 1. 9. 2001. Nachází se poblíž cen-

tra města a je optimálně dostupná želez-

niční dopravou i MHD. Již od počátku si 

stanovila několik základních priorit: 

důraz na individuální odpovědnost stu-

denta za své studium 

individuální přístup ke studentovi 

uplatnění výpočetní techniky ve výuce 

všech odborných a maturitních předmětů 

Škola poskytuje úplné střední vzdělá-

ní ukončené maturitní zkouškou v oboru 

vzdělávání Bezpečnostně právní činnost a 

Bezpečnostní služby, a to formou 4-letého 

denního studia pro žáky s ukončenou po-

vinnou školní docházkou a také formou 

3-letého nástavbového dálkového studia. 

Dálkové studium je určené pro absolventy 

SOU s délkou vzdělání minimálně 3 roky a 

vzdělávání je organizováno formou 20 jed-

nodenních studijních soustředění. 

Škola je nápomocna rodičům při zabez-

pečení ubytování žáků v domově mládeže.

Úspěšné dokončení vzdělání na střed-

ní škole veřejnoprávní dává absolventům 

možnost uplatnění ve veřejné správě (státní 

správě a samosprávě), speciálních orgánech 

silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, 

Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spra-

vedlnosti ČR a Ministerstva fi nanci ČR) a 

ve složkách Integrovaného záchranného 

systému na pozici středního managementu 

nebo obdobných funkcích podle schopností 

absolventa. 

Řada absolventů střední školy veřejno-

právní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na 

Vyšší odborné škole prevence kriminality a 

krizového řízení TRIVIS Praha, ve vzdělá-

vacím programu „Prevence kriminality“ a 

„Krizové řízení“ i na vysokých školách ze-

jména na právnických fakultách a na Poli-

cejní akademii ČR. 

Uchazeči o denní studium pro školní 

rok 2011/2012 absolvují přijímací řízení 

zaměřené na posouzení znalostí českého ja-

zyka, cizího jazyka, všeobecného rozhledu 

uchazeče a motivace ke studiu. 

Studenti s prospěchem do průměru 1,6 

budou přijati bez příjímacích zkoušek. Prů-

měr se počítá z vysvědčení 1. a 2. pol. 8. tří-

dy a z 1. pol. 9. třídy. 

U uchazečů mladších 18 - ti let je nutné, 

aby se spolu s nimi dostavil k přijímacímu 

řízení jejich zákonný zástupce (rodič) tak, 

aby v případě přijetí mohla být součas-

ně uzavřena platná Smlouva o poskytnutí 

úplného středního odborného vzdělání za 

úplatu. 

K přijímacímu řízení jsou všichni ucha-

zeči pozváni písemně na základě došlých 

přihlášek ke studiu. K přihlášce o přijetí ke 

studiu ve 3letém dálkovém nástavbovém 

studiu je nutné přiložit ověřenou kopii vý-

učního listu. Pokud uchazeč do doby podá-

ní přihlášky výuční list neobdržel, předloží 

jej dodatečně při podpisu smlouvy. 

Pro zájemce o vzdělávání pořádá škola 

„Den otevřených dveří“ 

dne 8.12. 2010 a 19.1. 2011 od 8.00 do 

15.00 hod. 

Individuální návštěva je možná po do-

hodě.

KONTAKT
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní 

Prostějov, s.r.o. 

Havlíčkova 2920/24 

Prostějov 796 01 

Tel. - 582 336 649 

Fax. - 582 336 649 

E-mail: trivis@pvskoly.cz 

www.trivis.pvskoly.cz -PR-
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Budova školy tvoří společně se zámkem 

na Pernštýnském náměstí a sokolovnou již 

celé století jednu ze tří architektonických 

dominant lokality v bezprostřední blízkosti 

městského centra.

Obecná a měšťanská škola zahájila v nové bu-

dově vyučování poprvé 3. listopadu 1910. Škola 

byla postavena jako jubilejní škola u příležitosti 

60ti letého panování císaře Františka Josefa I. 

Návrhy fasád a úpravou zevnějšku byl pověřen 

K. H. Kepka, autorem sochařských prací je pro-

stějovský sochař a štukatér V. Pleský, keramické 

mozaiky navrhl F. Herčík. Na ostatních zakáz-

kách se podíleli místní živnostníci.

Budova jubilejní školy patřila k nejmo-

dernějším a nejdražším tehdejším školským 

zařízením.

Po vyhlášení samostatného Českosloven-

ska dostala čestný název „Škola Masarykova“.

Za německé okupace budova značně utr-

pěla, bylo jí použito jako německého lazaretu, 

později pro přechodné ubytování německého 

vojska a tělocvična byla pro-

měněna dokonce v konírnu.

V roce 1953 musí být skryt 

nápis Škola Masarykova a v 

roce 1970 byl navždy odstra-

něn ze školní budovy. Leč po 

listopadové revoluci byla po-

dána žádost na ministerstvo školství o ob-

novení čestného názvu školy. Žádosti bylo 

vyhověno a od 7. března 1990 obnovuje 

ministerstvo škole čestný název Masaryko-

va základní škola.

V roce 1994 probíhá rozsáhlá rekon-

strukce a modernizace a v roce 1995 je 

zapsána do seznamu kulturních pamá-

tek.

Od roku 2004 je po sloučení škol v 

centru města budovou ZŠ a MŠ Prostě-

jov, Palackého14 a vyučují se zde žáci I. 

stupně. Po druhé reorganizaci škol v roce 

2009 přechází do budovy i žáci I. stupně 

zaniklé Rejskovy ZŠ.

Málokdo z množství spě-

chajících chodců, kteří denně 

projdou kolem, tuší, že míjí ar-

chitektonicky cennou budovu, 

která i po sto letech slouží účelu, 

pro který byla postavena.

Jiřina Prachařová 

Výročí budovy někdejší Masarykovy školyVýročí budovy někdejší Masarykovy školy
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. listopadu 2010 od 9:00 do 13:00 hodin jste srdečně 

zváni do prostor Základní školy Palackého, budova 

Skálovo náměstí 5. Přijďte na Den otevřených dveří!

Trivis – Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o. 
se sídlem Havlíčkova 2920/24, 796 01 Prostějov, www.trivis.pvskoly.cz

1. září se opět mateřská škola na Moravské 

ulici zaplnila malými dětmi. Ti starší si všimli, 

že jim zase něco nového „vyrostlo“ na zahrád-

ce. Ti noví, nejmenší, byli nadšeni, s čím vším 

si mohou hrát. Kdokoli si prohlédne zahradu 

školky musí být překvapen. Zahrada je plná 

krásných dřevěných herních prvků - sklu-

zavky, domečky, houpačky, dřevěný vláček, 

pyramidy,  lano na šplhání  či dětský basket-

balový koš. Nad pískovišti jsou dřevěné stříšky, 

které zabrání znečistění herní plochy, ale také 

ochrání děti před sluníčkem. A to vše doplňu-

je 4 metry velká trampolína. Herní prvky mají 

pryžové dopadové plochy a splňují nejpřísněj-

ší bezpečnostní normy. 

Velký podíl na vybavenosti školní zahrady 

mají rodiče dětí docházejících do MŠ, kteří 

podle svých možností přispívají finančními 

dary škole na jednotlivé herní prvky, ale také

na nadstandardní audiovizuální techniku, 

hračky, výtvarný a další materiál pro kreativní 

tvorbu a činnosti dětí. 

Mezi školou a rodiči dětí je vytvořen velmi 

dobrý vztah a vzájemná vstřícná spolupráce.

Rodiče ochotně pomáhají se vším, co je tře-

ba. Dvakrát ročně se při neformálním setkání 

sejdou společně s dětmi na již tradičním jar-

ním a podzimním úklidu školní zahrady. 

Velký dík patří paní ředitelce, učitelkám 

školy i provozním zaměstnancům, protože 

o naše děti je tu postaráno nejen po stránce 

vzdělávání a výchovy, ale i  zábavy, spokoje-

nosti  a bezpečnosti.

Za rodiče školy Ing. Marek Moudrý, před-

seda  SRPŠ

Mateřská škola Moravská

MŠ  Moravská byla slavnostně 

otevřena 1. září 1986 uprostřed síd-

liště v Prostějově - Krasicích. Škola 

je  trojtřídní a navštěvuje ji 78 dětí. 

Detašovaným pracovištěm je MŠ  

Raisova s 50ti dětmi. 

Ředitelkou školy je od roku 1993 

PaedDr. Alena Hekalová. 

V MŠ  na Moravské ul.  působí 6 

učitelek a 4 provozní zaměstnanci.
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Lednice, stará, ale funkční, vhodná 

na chatu, značka za odvoz. Celkem 

typický inzerát, ze kterého je jasně pa-

trná dnešní tržní hodnota starých spo-

třebičů. Ani takový inzerát přitom už 

často nezabere. 

České chaty a chalupy už jejich maji-

telé vybavili vesměs podobným způso-

bem, nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. 

Letité spotřebiče mají navíc proti těm 

současným několikanásobně větší spo-

třebu energie, takže i mnozí chataři si 

raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než 

se i takových, zatím stále „použitelných“ 

domácích pomocníků, zbavit stejně jako 

těch, co už defi nitivně přestali fungovat. 

Rada první: Zapomeňte na kutil-

ství! Soused sice možná dodnes pou-

žívá sekačku s motorem z pračky nebo 

kompresor demontovaný z lednice, zá-

roveň ale má na triku ekologický zlo-

čin. Olej a hlavně freony, které přitom 

unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vy-

sloužilé elektrospotřebiče může každý 

občan odevzdat zdarma k ekologické 

l i k v i -

d a c i , 

ale jen v případě, že jsou kompletní! 

Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! 

Lednici nebo pračku nenacpete ani do 

velkého kontejneru na komunální od-

pad, takový fén ano. Velikost spotřebiče 

ale není důležitá: do směsného odpadu 

nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům 

ukládá zákon povinnost zajistit ekolo-

gickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu 

fi nancování slouží takzvané recyklační 

příspěvky, které jsou součástí ceny no-

vých výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, 

které mají města a obce s likvidací směs-

ného odpadu: hradí je beztak z vašich 

peněz. Za spotřebič hozený do popelnice 

nebo postavený vedle ní můžete navíc 

dostat pokutu až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné mís-

to! K legálnímu odkládání starých 

elektrozařízení slouží takzvaná místa 

zpětného odběru. Vytvářejí je měs-

ta a obce, prodejci elektro nebo třeba 

servisy ve spolupráci s kolektivními 

systémy. To jsou partneři, jejichž pro-

střednictvím výrobci plní své zákonné 

povinnosti. Nejbližší takové místo va-

šemu bydlišti najdete na internetu (na 

stránkách největšího kolektivního sys-

tému ELEKTROWIN, který zajišťuje 

zpětný odběr elektrospotřebičů v celé 

České republice – www.elektrowin.cz). 

Poradí vám také na vašem obecním 

či městském úřadě. Samozřejmostí už 

dnes je, že váš starý spotřebič odveze 

prodejce, který k vám domů dopraví 

nový.

Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní 

svoz! Pokud to máte k nejbližšímu sběr-

nému místu daleko, počkejte, až vaše 

obec či město příště zorganizují mo-

bilní svoz odpadu. Zákon stanoví, že je 

třeba to udělat minimálně dvakrát do 

roka. ELEKTROWIN například nabízí 

svazkům obcí a mikroregionům zdar-

ma Putující kontejner, který je možné 

pro obec zajistit i nad rámec mobilních 

svozů. Stovky prodejen také vybavil spe-

ciálními sběrnými koši. Stejné koše mají 

k dispozici i školy, které se zapojily do 

ekologického projektu Ukliďme si svět!.

Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! 
Pokud staré spotřebiče odkládáte jen 
do míst zpětného odběru, máte důvod 
k hrdosti. Přispíváte totiž významně k 
ochraně životního prostředí. Nejenže 
nevypouštíte do země olej a do vzduchu 
freony, ale také například šetříte elek-
trickou energii. Ze starých spotřebičů se 
totiž dá získat přes 80 % materiálů vhod-
ných k dalšímu využití, většinou kovů. 
Jejich použití v hutích podle průzkumu, 
který nedávno zveřejnil ELEK-
TROWIN, zatím ušetřilo množství 
elektřiny, která by stačila obyvatelům 
třicetitisícového města na rok. Díky 
tomu se také podstatně snižují emise 
skleníkových plynů.  -PR-

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Obnova zeleně v biokoridoru HloučelaObnova zeleně v biokoridoru Hloučela
Již osmým rokem běží v  Prostějově 

projekt s názvem „Výchova lesních po-

rostů v biokoridoru Hloučela“. Co se za 

tímto titulkem prakticky skrývá?

„Jde o obnovu zeleně na Hloučele, 

kdy každoročně vysázíme zhruba pěti-

stovku nových stromků. Nejčastěji jsou 

to jasany, olše, lípy, duby, jilmy, keře, 

zkrátka ty dřeviny, které jsou vhodné 

do lužního lesa,“ říká Karel Pokorský, 

který projekt vede. Revitalizace bioko-

ridoru se však neobejde bez kácení, což 

se stává předmětem kritiky některých 

návštěvníků biokoridoru. „Kácet bohu-

žel musíme, zejména topoly, které jsou 

vzhledem ke svému stáří nebezpečné, 

dále akáty a jiné náletové dřeviny. Roz-

sah kácení je však podstatně nižní než 

objem výsadby, ročně je to zhruba stov-

ka stromů,“ dodává Pokorský s tím, že 

za finanční podpory města Prostějova 

bude pokračovat projekt i v  příštím 

roce. Každých pět let pak probíhá tak-

zvaná prověrka, při níž se k revitalizaci 

biokoridoru vyjadřují jak odborníci, 

tak i veřejnost. „Další šetření nás tedy 

čeká zhruba za dva roky. Při této pří-

ležitosti plánujeme i vydání publikace 

a realizaci výstavy k projektu v Muzeu 

Prostějovska,“ uzavírá Pokorský.  -jg-

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Rady, jak nespáchat ekologický zločinRady, jak nespáchat ekologický zločin

Žáci odhalí taje biodiverzity

Co je to biodiverzita? Co jí hrozí? Ja-

kým způsobem ji můžeme chránit?

Na podobné otázky budou odpovídat 

žáci  6.-8. tříd ZŠ a odpovídajících roč-

níků gymnázií v podzimní internetové 

soutěži SOS Biodiverzita, kterou orga-

nizuje společnost MORAVSKÁ VODÁ-

RENSKÁ, a.s. u příležitosti letošního 

Mezinárodního roku biodiverzity. 

Ubývání biodiverzity, tedy rozma-

nitosti živých organismů, je jedním z 

nejvážnějších globálních problémů sou-

časnosti. Cílem soutěže je děti na tento 

problém upozornit a zároveň je infor-

movat o způsobech, kterými lze ztrátu 

biodiverzity zpomalit.  

Prostřednictvím mnoha nelehkých 

otázek a úkolů se třídní kolektivy se-

známí s potřebnou terminologií (bio-

diverzita, ekosystém, udržitelný rozvoj, 

ekologická stopa apod.), s nebezpečími 

hrozícími biodiverzitě (globální otep-

lování, invazivní rostlinné a živočišné 

druhy, pesticidy, kyselé deště apod.) a 

posléze se způsoby, jakými mohou jako 

jednotlivci biodiverzitu chránit.  

Na soutěžící čeká kromě poučení a 

mnoha zábavných a napínavých chvil 

také řada zajímavých cen. Podrobnosti 

k soutěži naleznete a přihlásit se můžete 

na stránkách www.sos-biodiverzita.cz

nebo přes stránky www.smv.cz v kapito-

le Voda hrou. Třídní kolektivy se mohou 

přihlásit i během měsíce listopadu.

Více informací Vám ráda zodpo-

ví: Helena Koutná, Tel.: 577  124  257,  

koutna@smv.cz

Listopadová internetová 
soutěž pro ZŠ – SOS Biodiverzita
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Čas od času se stává, že nějaký kamarád 

nebo známý, který se zabývá úplně jinou 

problematikou mě požádá, abych mu ukázal 

něco se své sbírky brouků. Začínám obvyk-

le atraktivními exoty z  komerčních chovů 

a pokračuji třeba našimi tesaříky. Pokud 

zájem trvá a dojde i na krabice s koprofág-

ními brouky, kterým se lidově říká chrobáci 

nebo také „hovniválové“, návštěvník sbírky 

neskrývá překvapení, jak zajímaví tvorové 

mohou žít v exkrementech hospodářských 

i volně žijících zvířat.  Skutečně tomu tak je. 

Koprofágové patří k nejkrásnějším, barevně 

i tvarově nejrozmanitějším broukům světa. 

Jestliže delší dobu studujeme jejich způsob 

života, nezbývá nám, než obdivovat jejich 

dokonalost, až dojemnou starost o potom-

stvo, a to nemluvím o ničím nenahraditelné 

sanitární funkci v  přírodě. Staří Egypťané 

tyto brouky uctívali a jejich obrazy a reliéfy 

jsou téměř na všech dobových stavbách. Na 

území naší republiky jich žije přes 80 druhů, 

mezi nimi i blízcí příbuzní pravých vrubou-

nů rodu Scarabaeus, kteří stejně jako jejich 

posvátní „kolegové“ válejí kuličky. 

Jak už to u entomologů bývá, jsou natolik 

zaujati svou zálibou, že někdy trochu za-

pomenou na realitu současného světa. Tak 

jsem při cestě autem po Jeseníkách zahlédl 

překrásnou pastvinu, která byla v  dosahu 

silnice. Okamžitě jsem vycítil možnost ná-

lezu zajímavého druhu. Vzhledem k tomu, 

že sledováním koprofágů na pastvinách  se 

zabývám 42 let a v ČR  jsem doposud  nepo-

tkal někoho komu by to vadilo, začal jsem 

pomalu obcházet a prohlížet, co naletuje na 

kravské „koláče“.  Převážnou část svého ži-

vota jsem pracoval jako zootechnik se zamě-

řením na chov skotu, a tak přítomnost zvířat 

snad ani nevnímám a cítím se jako „mezi 

svými“. Během asi 10 minut přišel rozzlobe-

ný majitel a rázně mě z pozemku i přes mé 

vysvětlování vykázal. Několikrát jsem se mu 

omluvil a pozemek opustil. Pak  mi teprve 

došlo, že bylo vhodné se předem zeptat, 

popřípadě domluvit. To ale nic nemění na 

skutečnosti, že koprofágní druhy, které žijí 

v  trusu hospodářských zvířat, lze studovat 

jedině na pastvinách. 

Nyní to pozitivní, co by mohlo být zajíma-

vé pro majitele ekologických farem. Po celou 

dobu, co se zabývám koprofágními brouky, 

ukazuje se jeden zásadní rozdíl. Skot může 

být chován natolik intenzívně, že se sleduje 

jedině jeho výkon, čili ekonomika. Tím se 

rozumí až patologicky vysoká dojivost nebo 

přírůstek. Většinou je krmen monodietou 

kukuřičné siláže a směsmi s premixy, které 

obsahují „akcelerátory“ užitkovosti: vitamí-

ny, medikamenty a v krajním případě (i přes 

přísný zákaz) hormony. Pokud se pase na 

tzv. intenzivních loukách, což je průmyslo-

vými hnojivy hnojená monokultura vysoce 

výkonných trav - bojínku, jílku, srhy a nebo 

jejich kombinace, pro jistotu ještě „vyčiště-

ná“ herbicidy (běžně se používají proti šťoví-

kům), do kravince nic zajímavého nepřiletí. 

Skupinou kolegů je vypozorováno, že při 

častější aplikaci odčervovacích prostředků 

larvy koprofágů umírají nebo kukly nedo-

končí vývoj. Toto je nutno ještě exaktně ově-

řit. Excelentní téma pro diplomovou práci 

studenta přírodovědy. Jisté je ale už dnes, že 

přípravky mají daleko širší záběr, než jsme si 

mysleli. Ostatně se ukazuje, že je to obecný 

jev.  Naproti tomu, pokud je dobytek pasen 

na přirozených lučních porostech, které ob-

sahují  velké množství druhů rostlin v celém 

sortimentu,  kravince bývají přímo nabité 

brouky a některé se na pohled dokonce celé 

hýbou. V jakékoliv roční a denní době - a to 

někdy i v zimě ve výběhu - na ně hmyz nalé-

tává, podle druhu a svých zvyků. 

Prostou logikou z toho vyplývá jediná a 

zásadní věc: prvním způsobem krmené zví-

ře nemůže produkovat zcela zdravé potravi-

ny, zatímco druhý způsob toto riziko výraz-

ně snižuje. Pokud „vědecké“ výzkumy tvrdí 

něco jiného, jedná se pouze o obchodní ma-

névr chlebodárců; věda nevyrábí a každé 

pracoviště je vždycky  někým fi nancované. 

Majitelé ekologických farem, které skutečně 

produkují zdravé potraviny, mohou činnost 

entomologů velmi obratně využít.  Každá 

společnost má své webové stránky, na kte-

rých prezentuje své zaměření a své výrobky. 

K  textu prezentace může být připojen od-

stavec s tímto zněním: „ Na pastvinách naší 

farmy trvale žijí vzácné a na zdravé prostředí 

vysoce náročné druhy koprofágních brou-

ků. Jejich přítomnost je každoročně potvr-

zována návštěvami známých entomologů. 

Přímo souvisí se zdravotní nezávadností 

našeho produktu“. Podobný text může být 

na poutači u silnice, na bráně i v kanceláři 

ředitele a obchodního oddělení. Považu-

ji ale za důležité podotknout, že to může 

fungovat i obráceně – „ekofarmu“ lze pak 

podezírat nebo dokonce usvědčit z klasické 

výroby, zaměřené nikoliv na zdraví, ale na 

výkon. Není to žádná vymyšlená propagan-

da sloužící „rehabilitaci“ entomologie jako 

vědy. Kvalita exkrementu a z ní vyplývající 

přítomnost koprofágů je projevem zdraví 

zvířete (ale i člověka) a je v přímé souvislosti 

se způsobem, kvalitou a nezávadností krme-

ní. Je jedním z mnoha,  a v tomto případě 

docela spolehlivým indikátorem zdravotní 

nezávadnosti potravin, které zvířata produ-

kují. Každá společnost bojuje o dobré jmé-

no a o zákazníka. Pozitivní přístup vedení 

ekologické farmy k  entomologii vhodně 

prezentovaný  zcela jistě zvýší prestiž společ-

nosti v očích veřejnosti a podpoří zájem o 

její produkty. Uvedl jsem jen jediný příklad 

užitečnosti entomologie pro lidskou společ-

nost. Jsou jich ale další desítky, ne-li stovky. 

Jakékoliv omezování této činnosti nebo do-

konce její kriminalizace je silně kontrapro-

duktivní. Hmyz  je a navždy zůstane jedním 

z  nejcitlivějších indikátorů nezávadnosti 

prostředí a v tomto případě i potravin.

Ing.Vojtěch Jiříček, ekolog, entomolog

Ekologické farmy, privátní pozemky a entomologieEkologické farmy, privátní pozemky a entomologie
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Již po jedenácté se konal minulý víkend 

projekt pro děti okresu Prostějov – „Víkend 

u vojáků“. Na učebně-výcvikovou základnu 

Hamry, která patří 601. skupině speciál-

ních sil, se sjelo v pátek 24. 9. na 160 dětí a 

vedoucích. Celé akce se zúčastnily děti jak 

z Dětského domova v Prostějově a Plumlo-

vě, tak děti ze sociálně slabších rodin, tak 

i dětí, které jsou organizovány v  různých 

zájmových kroužcích a oddílech. Společně 

tak strávily již tradičně podzimní víkend na 

této základně. Po obsahové stránce pro ně 

bohatý program opět připravilo Sportcent-

rum Dům dětí a mládeže v Prostějově. A co 

děti letos čekalo? Po příjezdu a ubytování ve 

srubovém táboře je vojáci přivítali opět tra-

dičním vojenským gulášem. První večer byl 

laděn v duchu tábornickém, tedy táborák a 

noční stezka odvahy spojená s osvobozová-

ním princezny. Sobotní dopoledne pak děti 

prožily v  duchu branného závodu organi-

zovaného dobrovolnými Hasiči z Držovic a 

Bedihoště. Hasičský desetiboj měl prověřit 

znalosti dětí v  oblasti zdravovědy, vázání 

uzlů, zručnosti, střelby ze vzduchovky, ale 

i znalostí z  požární ochrany. Odpoledne 

potom děti vařily v  kotlíku guláš. Mnohé 

děti tak poprvé pod dohledem vedoucích 

rozdělávaly oheň a vařily v přírodních pod-

mínkách. „Hamerská vařečka“ se vydařila. 

Odborná porota hodnotila nejenom kvalitu 

a chuť jídla, ale i stolování a znalost přípravy 

jídla, vybudování a stabilitu ohniště, ale i ko-

nečnou likvidaci ohniště. 

Před večeří potom připravili členové „Mi-

litary klubu 115. praporu hloubkového prů-

zkumu“ ukázku přepadu budovy 

a vyzvednutí zajatce. Své ukáz-

ky výcviku předvedli i instruk-

toři „Psí školičky MAJA“ se 

svými zvířecími miláčky. Děti 

obdivovaly poslušnost a vy-

cvičenost psů. Hasiči potom 

ukázali, jak vypadá výstroj 

příslušníka hasičského sboru 

a k čemu slouží jednotlivý ma-

teriál. Večer byla pro děti v jídelně připravena 

stejně jako každý rok diskotéka. Na tu se děti 

vždycky nesmírně těší a přípravě věnují vel-

kou pozornost. 

Nedělní dopoledne bylo potom ovlivně-

no nepřízní počasí. Původní plán plavby 

Dračích lodí po místním rybníku musel 

být přizpůsoben klimatickým podmínkám 

a tak děti předvedly pouze své výtvory na-

zdobením lodí a krátkou brannou běžeckou 

soutěží, kdy ve svých týmech přenášely na 

čas jednotlivé lodě. Je třeba říci, že přípravě 

výzdoby věnovala jednotlivá družstva s pře-

stávkami celou sobotu a že bylo rozhodně 

co předvádět. 11. ročník byl zdárně ukončen 

vyhlášením výsledků v neděli po obědě. Děti 

budou mít rozhodně na co vzpomínat. 

Je dobře, že na Prostějovsku existuje tak 

dobrá spolupráce mezi armádou, městem, 

organizací, která poskytne náplň programu, 

tedy Sportcentrem Domem dětí a mládeže 

a dětskými domovy. Vzájemné soužití, za-

členění a zapojení všech dětí do činností zde 

organizovaných má nesmírný společenský 

význam pro všechny zúčastněné. Tato akce 

je tak dostupná nejen pro děti z úplných ro-

din, ale i pro děti ze sociálně slabších rodin 

a pro děti z  domovů. Věřme, že se podaří 

zorganizovat i další ročník. Z ohlasů dětí již 

teď víme, že o „Víkend u vojáků na Hamrech“ 

bude opět velký zájem.

 (Mgr. Michal Mucha)

Víkend u vojákůVíkend u vojáků

-in-
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O víkendu 9. - 10. 10. 2010 byli v Prostějově 

k vidění nejlepší české korfb alistky a korfb alis-

té, kteří zde absolvovali společné soustředění 

reprezentačních týmů České republiky a Ma-

ďarska.

Organizaci celé akce si vzal na starost místní 

korfb alový klub SK RG Prostějov, který se celé 

role zhostil více než se ctí a ukázal, že umí re-

prezentaci připravit dokonalé zázemí. Repre-

zentanti si pochvalovali ubytování i stravování 

a podmínkami tréninků byli přímo nadšeni. 

Ve sportovní hale Reálného gymnázia a Zá-

kladní školy města Prostějova je nově vyzna-

čeno i hřiště na korfb al se zónami pro trestné 

hody, což je v ČR raritou, a členové národního 

týmu měli při trénincích veškerý servis.

Vrcholem soustředění bylo sobotní utkání 

obou národních týmů v rámci přípravy na 

blížící se Mistrovství Evropy v korfb alu, které 

hostí kolébka korfb alu - Nizozemsko. Kouč 

české reprezentace Hennie Baas, který trénuje 

i prostějovský klub, v něm dolaďoval sestavu 

a herní projev družstva, v jehož kádru hraje i 

prostějovská kapitánka Lenka Nasadilová (za 

svobodna Faltýnková).

V poněkud netradiční čas v sobotu 9. 10. 

2010 ve 20:00 se v ochozech haly RG a ZŠ na 

Studentské ulici sešlo přes 280 nadšených divá-

ků, což jen dokazuje, jak moc se korfbal usídlil v 

povědomí prostějovských sportovních fanouš-

ků. V utkání pod záštitou náměstka hejtmana 

Olomouckého kraje Mgr. Aloise Mačáka, MBA 

a předsedy Komise pro mládež a tělovýchovu 

Rady města Prostějova Mgr. Michala Müllera 

a před očima hostitele ředitele RG a ZŠ RNDr. 

Ing. Rostislava Halaše nenechali naši reprezen-

tanti nikoho na pochybách o výsledku utkání. 

Neúnavně povzbuzován publikem navyšoval 

český tým své vedení a s přehledem zvítězil v 

poměru 21:9, když již v poločase vedl 12:5.

Svou premiéru si odbyl i zcela nový mo-

del míče, který ve spolupráci s Mezinárodní 

korfb alovou federací speciálně pro potřeby 

korfb alu vyvinula fi rma Mikasa. I v trénin-

kovém utkání v neděli odpoledne zvítězil 

s přehledem výběr České republiky a do 

dějiště bojů o evropské medaile tak repre-

zentace odjede s dobrou náladou a velkým 

očekáváním.

Lze jen dodat, že se Prostějov jako místo 

pro konání špičkových korfb alových akcí 

opět osvědčil, což dokazuje nejenom zaplněná 

hala při mezistátním utkání, ale také perfektní 

zvládnutí akce ze strany pořádajícího korfb a-

lového oddílu SK RG Prostějov.

Prostějovský korfb alový klub ve svých řa-

dách rád uvítá zájemce o korfb al všech věko-

vých kategorií, kteří více informací naleznou 

na http://korfb al.prostejov.cz/  nebo dotazem 

na korfb al@prostejov.cz  -red-

Informace Školství 
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Pozvánka na CEV CHAMPIONS LEAGUE – Volejbal

25.11.2010, 18:00 VK Modranska PROSTEJOV RC CANNES

Vynikajícího úspěchu dosáhli taneční-

ci TŠ Hubený na mistrovství světa v hip 

hopu, které se v tomto roce konalo v ně-

meckém městě Bochum, ve dnech 29. 9. - 

3. 10. 2010. Všichni naši tanečníci odjíždě-

li nakonec z MS velice spokojeni a to nejen 

s výkony, ale také s výsledky.

Sourozenci Alice a Radek Flajsarovi zís-

kali titul mistrů světa pro rok 2010 v katego-

rii dětí duo hip hop. I přesto, že byli téměř 

nejmladší ve své kategorii, tak se ve velmi sil-

né konkurenci, téměř šedesáti duet z celého 

světa, neztratili.

Dalším velmi úspěšným duem byli v ju-

niorské kategorii Alexandra Müllerová a 

Ondřej Krysmánek, kteří získali bronzové 

medaile a stali se 2. vicemistry světa a na 

mistrovství Evropy v Amsterdamu vybo-

jovali druhou příčku a tím 1. vicemistra 

Evropy. Oba dva se také velmi úspěšně prali 

s  velmi početnou konkurencí v  sólových 

kategoriích juniorů. Alexandra obsadila 

23. místo (ze 100 soutěžících) a Ondřej do-

konce postoupil do fi nále, kde získal velmi 

pěkné 5. místo.V sólové kategorii dospělých 

v Amsterdamu startovala ještě naše vynika-

jící reprezentantka Denisa Pernicová, která 

obsadila 19.místo ( ze 101 účastnic ) a Vladi-

slav Podloucký v kategorii juniorů -muži 24. 

Místo ( z 66 účastníků).

Poslední den celého pětidenního mist-

rovství jsme měli další želízko v ohni. Malá 

skupina juniorů, pod názvem „YEAH 

YEAH“, v choreografi i Tomáše Smičky a asi-

stenta trenéra Michala Zatloukala ve složení 

– A. Müllerová, O. Krysmánek, Markéta 

Možná, V. Podloucký, Kateřina Koudelková 

,Gabriela Koudelková a v neposlední řadě 

také účastnice Tereza Kohoutková, která ze 

zdravotních důvodů nemohla na mistrov-

ství přijet soutěžit, zato zodpovědně fandila 

doma v posteli, nezklamala a postoupila až 

do fi nále, kde obsadila krásné 6. místo. Na 

mistrovství Evropy se této malé skupině po-

dařilo vybojovat již v plném složení krásné 

3. místo a tím získat titul 2. vicemistra Ev-

ropy.

Na mistrovství Evropy v Amsterdamu 

za Taneční školu byla nominována ještě 

juniorská hip hop formace pod názvem „ 

UNDER PRESSURE„ choreografi e Tomáš 

Smička vybojovala 12. místo ( z 34 formací ).

Jménem prezidenta České taneční orga-

nizace a majitele Taneční školy pana Jiřího 

Hubeného, šéft renérky Kateřiny Hubené 

patří poděkování všem rodičům za vynika-

jící podporu. Poděkování patří také trenérce 

Monice Nevrlé, Michalovi Zatloukalovi a 

luxusní podpoře asistentky trenéra Denise 

Pernicové, která nechyběla na žádné mezi-

národní soutěži.

Všem tanečníkům moc gratulujeme a 

děkujeme za vzornou reprezentaci našeho 

města a taneční školy. Přejeme hodně štěstí 

našim reprezentantům na mistrovství Evro-

py disco dance v Dánsku 21. - 23. 10. 2010.

SportKaleidoskop 
informací

V Prostějově byl k vidění špičkový korfbal

Pozvánka na basket:

30. 10. 2010   17:00 BK Prostějov - USK Praha
07. 11. 2010   13:30 BK Prostějov - Nový Jičín
20. 11. 2010   17:00 BK Prostějov - NH Ostrava
28. 11. 2010   16:00 BK Prostějov - BK Děčín

www.bkprostejov.cz 

Pozvánka na Českou korfbalovou extraligu:
Dvojutkání SK RG Prostějov vs.  TKC Děčín se uskuteční v sobotu 6. listopadu, 

začátky v 9:00 a 11:00 hod. Utkání se hrají ve sportovní hale RG a ZŠ města Pro-

stějova na Studentské ulici. Vstup zdarma.



Putovní pohár obhájila 
ZŠ a MŠ Melantrichova

Muži:
6.11.2010 (sobota) 17.00h. LHK Jestřábi Prostějov : VSK Technika Brno

13.11.2010 (sobota) 17.00h. LHK Jestřábi Prostějov : HC AZ Havířov 2010

20.11.2010 (sobota) 17.00h. LHK Jestřábi Prostějov : HC Uherské Hradiště

Junioři:
5.11.2010 (pátek) LHK Jestřábi Prostějov : HC RT Torax Poruba

7.11.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Zubr Přerov

17.11.2010 (středa) vložené kolo LHK Jestřábi Prostějov : SK Horácká Slávia Třebíč

21.11.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Orlová

26.11.2010 (pátek) LHK Jestřábi Prostějov : HC Frýdek-Místek

Starší dorost:
7.11.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Břeclav

19.11.2010 (pátek)předehrávka LHK Jestřábi Prostějov : SK Karviná

Mladší dorost:
17.11.2010 (středa) LHK Jestřábi Prostějov : HC Břeclav

25.11.2010 (čtvrtek) LHK Jestřábi Prostějov : HC Kometa Úvoz

28.11.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Uherské Hradiště

7.+8.třída:
17.11.2010 (středa) LHK Jestřábi Prostějov : SK Horácká Slávia Třebíč

27.11.2010 (sobota) LHK Jestřábi Prostějov : HC Kometa Group

5.+6.třída:
13.kolo – 20.11.2010 (sobota) LHK Jestřábi Prostějov : SKLH Žďár nad Sázavou

4.třída:
5.kolo – 28.11.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Zubr Přerov

3.třída:
3.kolo – 28.11.2010 (neděle) LHK Jestřábi Prostějov : HC Zubr Přerov

LHK Jestřábi Prostějov zvou:LHK Jestřábi Prostějov zvou:
UTKÁNÍ V LISTOPADU 2010 HOKEJOVÉHO KLUBU LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
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SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže
Olympijská 4, 796 01 PROSTĚJOV, tel. 582 330 883

zve děti i dospělé na 
ČERTOVSKÝ REJ

KDY: 28.11.2010 od 13,30 hodin 
KDE: SPORTCENTRUM DDM, Vápenice 9, PV
PROGRAM: pohádkové soutěžní odpoledne  pro nejmenší od 14,00 hod.
  pekelné a nebeské soutěže 
  tvoření pro šikovné ručičky
  ukázky lidových řemesel
Vstupné: 20,- Kč / osoba

Všichni účastníci soutěží budou  odměněni drobnými dárky. 
Na děti, které přijdou v maskách čeká odměna.

Informace: Sportcentrum – DDM, 
e-mail:tzajickova@sportcentrumddm.cz,  582 332 297
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24. září 2010 proběhl ve sportovním areá-

lu Základní školy Dr. Horáka v Prostějově 5. 

ročník branně-vlastivědné soutěže, na které 

spolupracoval 102. průzkumný prapor gene-

rála Karla Palečka, Hasičský záchranný sbor, 

Městská policie Prostějov, Střední zdravot-

nická škola v Prostějově, Katedra primární 

pedagogiky Pedagogické fakulty v Olomouci, 

Základní škola Dr. Horáka a Muzeum Pros-

tějovska v Prostějově.

Soutěž byla určena pro žáky 2. - 5. tříd pro-

stějovských základních škol. Žáci ve čtyřčlen-

ných družstvech plnili úkoly na devíti stanovi-

štích - například otázky ze zdravovědy, požární 

ochrany, dopravně-bezpečnostní, vlastivědy, 

další byly hod granátem na cíl nebo překážkové 

dráhy.

V době, kdy žáci nesoutěžili, byl pro ně při-

chystán doprovodný program-vyzkoušeli si 

střelbu z lejzrové pistole, seznámili se s různými 

typy zbraní, vyzkoušeli si poskládat padák, za-

hráli si míčové hry. Soutěž finančně podpořilo 

město Prostějov. Na závěr soutěže byli nejlep-

ším  družstvům předány medaile, diplomy a 

drobné dárky. Dárky pro pořadatele připravili a 

předali žáci ze ZŠ a MŠ Kollárova.

Nejvíce bodů a putovní pohár na školní rok 

2010/2011 získala ZŠ a MŠ Melantrichova.  21. 

října 2010 pojedou oceněná družstva na exkur-

zi do brněnského Technického muzea. -red-

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola 
v Prostějově Vás srdečně zve na:

Pokud Vám ještě schází adventní věnec či dekorace z chvojí, přijďte si je vyrobit. 

Kdy: 24.11. 2010 Od 15.00 do 18.00

Kde: Klub Oáza v přízemí Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17

S sebou: Různé druhy chvojí

Polystyrénový, slaměný nebo proutěný kruh (ne příliš malý), nebo kruh z pevnějšího drátu

Vázací drát či cívku pevných nití

Čtyři svíčky, čtyři hřebíky

Tavnou pistol, tyčinky do pistole, prodlužovací kabel (bude k dispozici i v klubu Oáza) 

Nůžky (obyčejné, zahradnické, nebo štípací kleště)

Stuhu, špendlíky, dekorační materiál (sušené ovoce, slaměnky, ořechy, šištice,…)

Omezené množství materiálu bude k dostání za mírný poplatek přímo 

v Klubu

Kreativní podvečer
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V pátek 24. září 2010 se konal v obci 

Bedihošť poslední 3. díl cyklistických zá-

vodů dětí, mládeže a škol o „Pohár města 

Prostějova“.

Ředitel závodu Petr Ejem z  pořáda-

jícího klubu SKC Prostějov se rozhodl 

tentokrát změnit oblíbenou trať u pro-

stějovské hvězdárny a závod uspořá-

dal v  obci Bedihošť. Tato změna byla 

ku prospěchu. Závodu se zúčastnilo 7 

škol a více jak 70 dětí. Dokonce přijela 

ZŠ Slovan z Kroměříže, která se o akci 

dověděla z  internetu. Mimochodem 

učitelé této školy neskrývali s  účastní 

velkou spokojenost a přislíbili účast i 

v příštím roce.

V nejmladší kategorii chlapců 4. až 5. tří-

da zvítězila ZŠ Jana Železného

 6. až 7. třída ZŠ Protivanov

 8. až 9. třída ZŠ Slovan Kroměříž

 v kategorii děvčat 6. až 7. třída zvítězila 

ZŠ Majakovská

 8. až 9. třída zvítězila ZŠ Jana Železného.

Výborných výsledků dosahovala ZŠ 

Bedihošť, ve všech kategoriích se děti této 

školy postavily na stupně vítězů.

Celkovým vítězem a hlavní pohár získa-

la ZŠ Majakovského Vrahovice.

 Závody jako vždy proběhly v  příjem-

né atmosféře, ke které přispěla výborná 

spolupráce s  Policií ČR, za což děkujeme 

Mgr. Dušanu Vězeňskému a praporčíkům 

Škobrtalovi a Cetkovskému. Za celoroční 

spolupráci rovněž děkujeme studentům 

Střední zdravotnické školy, kteří zabezpe-

čovali zdravotní zajištění při všech akcích 

pořádaných SKC Prostějov. Dále místosta-

rostovi obce Bedihošť Mgr. Vláčilovi, který 

se závodů zúčastnil a předával ceny nejlp-

ším. Všem ředitelům a učitelům škol. Ředi-

teli závodu Petru Ejemovi a všem pořada-

telům, kteří těmto závodům věnují hodně 

dnů svého volného času. A samozřejmě 

vedení města Prostějov za jejich fi nanční 

podporu.

Všichni účastníci se již nyní mohou tě-

šit na příští ročník, který chceme připravit 

ještě lepší a zajímavější.  -ej-

Cyklistické závody dětí

Každoročně pořádá hudební agentura 

„BOM MUSIC“ ve spolupráci s  měs-

tem Prostějov

s  podporou mediálního partnera 

Radia Haná – soutěže ve zpěvu regi-

onu Olomouc. V letošním roce se opět 

uskuteční 3 pěvecké soutěže a to :

12.ročník HANÁCKÝ SKŘIVAN 

dětí od 4-15 let včetně, který bude dne 

20. listopadu 2010 ,dále 7.ročník HA-

NÁCKÝ SKŘIVAN mládeže od 15-20 

let včetně , který bude dne 20. prosince 

2010 a ještě 6. ročník ZPÍVAJÍCÍ RO-

DINA 2010 – kde zpívají děti do 15 let 

se svými rodiči –dne 6.listopadu 2010. 

 Pro nové zájemce nutno sdělit, že zpí-

vat může každý, kdo splňuje podmínky 

věkové kategorie a řádně se přihlásí 

písemně nebo přes e-mail u pořádající 

hudební agentury BOM MUSIC-adre-

sa Císařská 26, 798 07 Brodek u Pros-

tějova. Soutěžící může zpívat úplně sám 

nebo v duu, triu a přitom se doprovázet 

na vlastní nástroj nebo donést hudební 

podklady na cédéčku, minidisku nebo 

MP 3. 

 Všechny soutěže se konají v  před-

náškovém sále Národního domu 

v Prostějova vždy v sobotu dopoledne , 

začátek je v 8,00 hodin ráno. 

 Kontakt na pořádající hudeb.agen-

turu BOM MUSIC - e-mail : mobo@

quick.cz a mobil 602740978 . 

 Ing. Bohumil Moudrý – ředitel 

AGENTURY BOM MUSIC.

Soutěže ve zpěvu  mládeže, dětí  i jejich rodičů 
budou v listopadu a začátkem prosince 2010

16. přehlídka středních škol SCHOLARIS 2010 
Termín konání: 10. listopadu 2010 od 8,00 hod., předpokládané ukončení v 

17,00 hod.

Kde: Společenský dům Prostějov, s.r.o. Komenského 6, Prostějov
Slavnostní zahájení: proběhne v 9.30 hod. téhož dne za účasti zástupců vysta-

vujících škol, Krajského úřadu Olomouckého kraje, zástupců města Prostějova a 
Úřadu práce v Prostějově.
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Pro skvělé řešení  
nemusíte chodit daleko.

Era půjčky
Informujte se v pobočce Poštovní spořitelny  

Prostějov, Dukelská brána 212/3, tel.: 582 300 601–3  
nebo na vaší nejbližší poště.

Dostupné kdekoli

Volitelná výše splátek
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