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Nejen nádvoří, 
ale i interiér zámku 

se brzy otevře

Renesanční zámek v  Prostějově 
na Pernštýnském náměstí prochá-
zí rozsáhlou rekonstrukcí.  Už za 
pár dní bude část zámku – pří-
zemní východní křídlo – zpří-
stupněna veřejnosti.  Právě v  této 
části památky vzniklo nové Regi-
onální informační centrum a  ví-
ceúčelové výstavní prostor y.

Po rozsáhlé  veře jné  a   odborné 
diskusi  v   roce  2007 vznik la  s tu-
die  využit í  prostě jovského zámku 
jako zák ladní  koncepční  doku-
ment .  S   ohledem na předpoklá-
dané nák lady ce lého projektu ve 
výš i  přesahuj íc í  100 mil ionů ko-
run,  je  v  s i lách města  řeš it  rekon-
strukci  v  etapách,  po jednot l ivých 
funkčních ce lc ích.  V  areá lu  by 
měl  v   budoucnu vzniknout  ce lý 
komplex zař ízení  od divadelní-
ho sá lu,  s íně  tradičních řemesel , 
přes  restaurační  zař ízení ,  kance-
lářské  prostor y,  ubytování ,  pro-
stor  pro workshopy a   dí lny až  po 
letní  k ino na nádvoř í .

Projektanti dále pracují na doku-
mentaci ke druhému nadzemnímu 
podlaží této části  zámku. Záměrem 
města je poskytnout tyto prostory 
literárně-dramatickému a  taneční-
mu obor Základní umělecké školy 
Vladimíra Ambrose, kde dlouho-
době chybějí vyhovující podmínky 
pro tyto obory. 

Při samotné realizaci jde však 
i   o  to, jaké jsou aktuálně vypiso-
vány dotační tituly z  ROP, IOP, 
případně další.  Předpokládá se to-
tiž,  že rekonstrukce celého objek-
tu přijde na více než sto milionů 
korun.

Kromě jednorázové investice je 
zvažován i  provoz zámku. V  této 
souvislosti by město bylo rádo, 
kdyby nová zařízení přitáhla do ob-
jektu co největší množství návštěv-
níků tak, aby zámek žil  a  částečně 
si na svůj provoz i   vydělal.  Objekt 
je mimo jiné zaveden v rámci agen-
tury Czechinvest do seznamu tzv. 
brownfieldů, čímž dává město na-
jevo, že se nebrání vstupu soukro-
mého investora do projektu.

Na závěr jedna důležitá zpráva - Re-
gionální informační cent-
rum zahájí svůj provoz 
pro veřejnost už 9. červ-
na v 9.00 hodin.  -jg-

AKTUÁLNĚ strany 3 - 6

Prostějov udělil další Ceny města

    Soutěž O nejoriginálnější maturitní tablo zná vítěze

Připomenuli jsme si 65. výročí konce II. světové války

INFORMACE strany 7 - 12

Proběhl Pohár Zdravého města

Pozor na splatnost poplatku za komunální odpad

Končí přechodná lhůta na trvalé označení psů

PRO - KULTURNÍ MĚSÍČNÍK strany 13 - 26

Wolkerův Prostějov

Program kino METRO 70

Prostějovské Dny hudby

Program městského divadla

Program lidové hvězdárny

KALEIDOSKOP INFORMACÍ strany 25 - 29

Žluté kvítky - sbírka

Rozbory vody                                                   

Blíží se prostějovský veletrh zábavy

 

VOLNÝ ČAS, SPORT strana 30 - 32

Mezinárodní sportovní hry mládeže jsou za dveřmi      

Vzhůru do Evropy s fotbalem    

Rallye Hamry

5

25

13

6

Radnièní listy

30

31

V  pátek 7. 5. 2010 si představitelé města, armády, policie, kulturních 
i společenských organizací připomenuli na pietním místě prostějovského 
Městského hřbitova 65.výročí konce II.světové války. Při této příležitosti 
uctili oběti dosud nejkrvavějšího světového konfliktu.
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Měření rychlosti vozidel a Návrh 
postupu zpracování přestupků 

zachycených stacionárními radary 
a úprava organizační struktury 

přestupkového oddělení odboru 
občanských záležitostí

Rada města Prostějova 
I. schválila
1. návrh způsobu dokumentace a pře-

dávání přestupků zachycených stacionár-
ními radary dle předloženého návrhu,

2. způsob zpracování přestupků zachy-
cených stacionárními radary dle předlože-
ného návrhu,

3. změnu organizační struktury Měst-
ského úřadu Prostějov, odboru občan-
ských záležitostí, přestupkového oddělení 
tak, že se počet zaměstnanců zařazených 
do přestupkového oddělení zvýší o 1 tedy 
ze současných 19 na 20 zaměstnanců pod-
le předloženého návrhu,

II. stanovila
celkový počet zaměstnanců města Prostě-

jova zařazených do Městského úřadu Prostě-
jov od 1. 6. 2010 na 283 zaměstnanců.

Soutěž škol ve sběru 
separovaného papíru – schválení 

odměn pro šk. rok 2009/2010
Rada města Prostějova schválila ceny za 

účast v soutěži ve sběru papíru takto:
a) pro prvních deset žáků z každé zú-

častněné školy formou poukázek Dárkový 
Pass Sodexo

1. – 2. cena   1 000,- Kč
3. – 4. cena    600,- Kč
5. – 8. cena    400,- Kč

9. – 10. cena    300,- Kč
b) pro vítězné čtyři školy peněžní od-

měna
1. cena   20 000,- Kč
2. cena   12 000,- Kč
3. cena    8 000,- Kč
4. cena    6 000,- Kč.

Schválení projektu a podání žádosti 
o dotaci na projekt 

„Systém pro separaci bioodpadů ve 
městě Prostějově“

Rada města Prostějova schválila přípravu 
projektu „Systém pro separaci bioodpadů ve 
městě Prostějově“ a podání žádosti o dotaci 
v rámci Operačního programu Životní pro-
středí dle předloženého návrhu.

Smlouva o spolupráci při zajišťo-
vání zpětného odběru elektrozaří-

zení prostřednictvím stacionárních 
kontejnerů

Rada města Prostějova schválila Smlouvu 
o spolupráci při zajišťování zpětného odběru 
elektrozařízení prostřednictvím stacionár-
ních kontejnerů se společností Asekol s.r.o., 
se sídlem Dobrušská 1, Praha 4 - Bráník.

Zadání veřejné zakázky 
– rekonstrukce nám. E. Husserla
Rada města Prostějova schválila
I. Zadání zjednodušeného podlimitní-

ho řízení zakázky „Rekonstrukce nám. E. 
Husserla“,

II. Soutěžní kritéria a  stanovuje jejich 
váhu takto:

1. Celková nabídková cena vč. DPH 70 %

2. Lhůta výstavby v týdnech 20%
3. Doba záruky za jakost díla v měsících 

10 %
III. Zadání výše uvedené zakázky těmto 

zájemcům:
INSTA CZ, s.r.o.
SKANSKA DS, a.s.
STRABAG, a.s.
EUROVIA Brno, s.r.o.
TOMI-REMONT, a.s.
IDS – Inženýrské a  dopravní stavby 

Olomouc, a.s.
Bögl a Krýsl, k.s

25. Zadání veřejné zakázky – cyklis-
tická stezka biokoridor Hloučela
Rada města Prostějova schválila
I. Zadání zjednodušeného podlimitního 

řízení zakázky „CS biokoridor Hloučela“,
II. Soutěžní kritéria a  stanovuje jejich 

váhu takto:
1. Celková nabídková cena vč. DPH 90 %
2. Doba záruky za jakost díla v měsících 

10 %
III. Zadání výše uvedené zakázky těmto 

zájemcům:
INSTA CZ, s.r.o.
SKANSKA DS, a.s.
STRABAG, a.s.
EUROVIA Brno, s.r.o.
TOMI-REMONT, a.s.
Swietelsky stavební, a.s.
Kareta, s.r.o.

Veřejná fi nanční podpora - Komise 
sociální a zdravotní

Rada města Prostějova schválila po-

skytnutí veřejné fi nanční podpory z pro-
středků Komise sociální a  zdravotní ve 
výši Kč 5.000 Klubu studentů, rodičů 
a  přátel Cyrilometodějského gymnázia 
v  Prostějově, Komenského 17, Prostějov, 
na počítačové kurzy pro seniory a ženy na 
mateřské dovolené.

Veřejná fi nanční podpora 
- Kulturní komise

Rada města Prostějova schválila po-
skytnutí veřejné fi nanční podpory z pro-
středků Kulturní komise ve výši Kč 3.000 
Moravsko-slezské křesťanské akademii, 
regionální pobočce Prostějov, Tovačovské-
ho 19, na přednáškovou činnost.

Veřejná fi nanční podpora - Komise 
pro mládež a tělovýchovu

Rada města Prostějova schválila po-
skytnutí nenávratné veřejné fi nanční 
podpory z prostředků Komise pro mládež 
a tělovýchovu

1. ve výši Kč 5.000 Tělocvičné jednotě SO-
KOL II Prostějov, U Kalicha 2, na 51. ročník 
Jeřábkova memoriálu v házené mužů,

2. ve výši Kč 10.000 BK Prostějov, Za 
Kosteleckou 51, na zajištění Mezinárod-
ních her mládeže,

3. ve výši Kč 20.000 Kč ADNOC 
EUROPE TRADING s. r. o., sídl. E. 
Beneše 69/30, Prostějov, na zhotovení 
videodokumentu „Sportovec města 
Prostějova 2009“.
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Ve středu 12. května byly v obřadní síni 
prostějovské radnice slavnostně předány

Ceny města Prostějova za rok 2009.
Oceněnými osobnostmi jsou:

Jiří Hubený  Taneční mistr, práce s  dětmi, dlouhodobá vynikající 
reprezentace města.

PhDr. Karel Kavička  Dlouholetá péče, studium a popis historie, stavebního 
vývoje a architektury nejvýznamnějších sakrálních 
památek na území města Prostějova.

Prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek,Dr. 
Dlouholetá publikační a ediční činnost, práce 
v komisích Wolkerova Prostějova, propagace 
města.

František Novák
Prostějovský motocyklový závodník, tro-

jnásobná účast na Velké ceně Československa 
v Brně. 
V 50. letech jako živnostník poslán na dva 
roky do Jáchymova .

PhDr. Dagmar Roháčková
Autorská spolupráce při publikační 

činnosti o Prostějově od roku 1990, spolu-
práce na publikaci 
Osobnosti Olomouckého kraje.

Věra Vrtalová
Vynikající učitelka, která se aktivně 

angažovala i v dalších oblastech 
společenského života.
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Ve středu 12 května byly v obřadní síni

Celkem 21 maturitních tříd se přihlásilo 
do letošního ročníku soutěže „O  nejorigi-
nálnější maturitní tablo“. Vítězové obdrželi 
ve čtvrtek 13.května v zasedací místnosti 
starosty města Prostějova fi nanční hoto-
vost ve výši 1500,-- 1000,-- a 500.—Kč. Ty 
mohou využít například na úhradu občerst-
vení na maturitním večírku.

„Nebylo vůbec jednoduché vybrat mezi 
všemi přihlášenými to nejlepší tablo. Každý 
člen komise přidělil body soutěžícím a určil 
pořadí. Konečný vítěz vyšel ze součtu přidě-
lených bodů:

1. místo obsadila Obchodní akademie, 4. A, 
která má své tablo umístěno ve výloze prodej-
ny Makovec na náměstí T. G. Masaryka,

2. místo vybojovalo netradiční tablo – au-
tomobil s botičkou - Střední školy automo-
bilní na kuželně náměstí T.G.Masaryka,

o třetí místo se dělí tablo Švehlovy střední 
školy umístěné v Dukelské bráně 3 – pro-
dejna ODOS a Gymnázium Jiřího Wolkera, 
4.A, které studenti umístili do výkladu dro-
gerie TETA, na náměstí T. G. Masaryka,“ 
uvedl místostarosta Pavel Drmola.

„Jsme velmi rádi, že se do soutěže přihlá-
silo tolik maturitních tříd. Každým rokem 
roste zájem o tuto soutěž, takže vidíme, že 
studenti mají o soutěž zájem,“ doplnila člen-
ka hodnotící komise a místostarostka Alena 
Rašková. Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MěÚ v Prostějově

PhDr. Karel Kavička  Dlouholetá péče, studium a popis historie, stavebního a
vývoje a architektury nejvýznamnějších sakrálních 
památek na území města Prostějova.

František Novák
Prostějovský motocyklový závodník, tro-

jnásobná účast na Velké ceně Československa 
v Brně.
V 50. letech jako živnostník poslán na dva 
roky do Jáchymova .

Věra Vrtalová
Vynikající učitelka, která se aktivně 

angažovala i v dalších oblastech 
společenského života.
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Ve středu 9. června 2010 v 9:00 ho-
din se veřejnosti otevřou dveře nového 
Regionálního informačního centra ve 
východní části zámku na Pernštýn-
ském náměstí (v  prostorách někdej-
šího dětského oddělení prostějovské 
knihovny). Návštěvníky zde čeká ne-
jen možnost seznámit se s  nabídkou 
nového informačního centra, ale také 
zhlédnout zajímavou výstavu, která 
bude instalována v  přilehlých výstav-
ních prostorách. Na rozdíl od stávající 
Informační služby Městského úřadu 
Prostějov, která zůstává v objektu rad-

nice na náměstí T.G.Masaryka, a která 
se bude více zaměřovat na informace 
související s  chodem úřadu, bude toto 
nově vybudované Regionální infor-
mační centrum zaměřeno spíše na tu-
risty. Najdete zde turistické suvenýry, 
propagační materiály, připojení k  in-
ternetu a do budoucna i celou řadu za-
jímavých kulturně-společenských akcí.

Provozní doba Regionálního 

informačního centra:

pondělí – pátek  9:00 – 17:00
sobota – neděle  9:00 – 12:00 

Ve čtvrtek 22.dubna 2010 pro-
běhla v  dopoledních hodinách 
na hale SportCentra soutěž pod 
záštitou místostarosty Mgr. Vlas-
timila Uchytila „ O pohár Zdra-
vého města“. Akce je tradičně vě-
nována žákům ze šestých tříd prostějovských 
základních škol. Městská policie ve spoluprá-
ci s koordinátorkou Zdravého města Alenou 
Dvořákovou a ostatními partnery připravila 
již VIII.ročník.

 Žáčci za doprovodu svých učitelů si 
v  prostorách haly vyzvedli startovní čísla, 
soutěžní lístky a v osm hodin proběhl slav-
nostní nástup družstev. Všechny účastníky 

přivítal místostarosta Mgr. Vlasti-
mil Uchytil. Následně byla soutěž 
odstartována. Šestnáct čtyřčlen-
ných družstev plnilo úkoly na osmi 
stanovištích. Cílem dětí bylo co 
nejlépe zvládnout šestnáct úkolů. 

Jednalo se např. o střelbu ze vzduchovky na 
cíl, poskytnutí první pomoci, jízdu zručnosti 
na bicyklu, stříkání hadicí na cíl, nechyběly 
vědomostní testíky např. ze zdravovědy, do-
pravních předpisů, drog apod. 

 VIII. ročník poháru o Zdravé město pro-
běhl v pořádku a o půl jedné odpoledne byl 
ukončen předáním cen za účasti místosta-
rosty Mgr. Vlastimila Uchytila.

VIII.ročník „ O pohár Zdravého města“

Ve čtvrtek 29. dubna se konalo v biokori-
doru Hloučela místní kolo Zelené stezky – 
Zlatý list. Asi 150 žáků z 15-ti škol soutěžilo 
ve dvou kategoriích. Mladší kategorie do 6. 
třídy a starší kategorie od 7. do 9. třídy. Za 
každou školu soutěžilo šestičlenné družstvo, 
které bylo rozděleno na dvě hlídky. Každá 
hlídka běžela zvlášť, jejich body se v cíli sčítaly 
a zprůměrovaly. 

Děti čekaly lehké i nelehké otázky na celkem 
osmi stanovištích. Mezi nejtěžší stanoviště pat-
řila Meteorologie, Bezobratlí a Neživá příroda. 
Dětem se líbilo poznávání rostlin na stanovišti 
Botanika i paroží a šišky na stanovišti Ekosystém 
les. Záludné otázky byly kladeny u zastavení Ži-
vot ve vodě, kde byl např. okružák přejmenován 
dětmi na opruzáka či na šneka vodního. Kromě 
prověření vědomostí se děti dozvěděly mnoho 
nového. Nově se bodovala též praktická ochra-
na přírody, účastníci museli dokázat, jak během 
roku pomáhají oni anebo jejich škola přírodě 
a životnímu prostředí. Výherci z každé kategorie 
postupují do krajského kola v Olomouci. 

Výsledky místního kola 

v Prostějově: 

Starší kategorie: 
1. místo: GJW 75,5 bodů
2. místo: CMG 71,75 bodů
3. místo: MOP 67, 25 bodů
4. místo: ZŠ Brodek u Konice 66,75 bodů
5. místo: ZŠ Dr. Horáka 63 bodů
6. místo: ZŠ Palacká 61,25 bodů
7. místo: ZŠ Kollárova 60,75 bodů
8. místo: ZŠ Brodek u PV 59,75 bodů
9. místo: ZŠ Plumlov 59,5 bodů
10. místo: ZŠ Železného 59 bodů
11. místo: ZŠ E. Valenty 57,25 bodů
12. místo: ZŠ Přemyslovice 57 bodů
13. místo: ZŠ Majakovského 49,75 bodů

Mladší kategorie: 
1. místo: GJW, 78 bodů
2. místo: CMG, 74 bodů
3. místo: ZŠ Železného, 72 bodů
4. místo: ZŠ Brodek u Konice 70,25 bodů
5. místo: ZŠ Dr. Horáka 69,5 bodů
6.-7. místo: ZŠ Brodek u Prostějova 68 bodů

6.-7. místo: ZŠ Krumsín 68 bodů
8. místo: ZŠ E. Valenty 67,25 bodů
9. místo: ZŠ Plumlov 65,5 bodů
10. místo: MOP 63 bodů
11.-12. místo: ZŠ Majakovského 62,75 bodů
11.-12. místo: ZŠ Laškov 62,75 bodů

A ještě vylosovaní výherci testu o Velkém 
Kosíři: 

Karolína Vychodilová, Palacká
Jaromíra Němcová, Palacká
Karolína Dopitová, Železného
Alžběta Jakoubková, Kollárova
Tereza Šťastná, Laškov
Kateřina Marciánová, Kollárova
Tereza Grögerová, GJW
Radek Zbořil, ZŠ Železného
Matouš Zajíček, E. Valenty
Eliška Kolaříková, MOP

A tady máte správné odpovědi zmíněného 
testu:

1. Velký Kosíř má výšku a) 442 m n.m.
2. Velký Kosíř c) není a nikdy nebyla sopka
3. V  období prvohor pokrývalo Kosíř b) 

moře
4. Na Kosíři jsme se v minulosti mohli setkat 

a) s trilobity a korály
5. Na Kosíři roste vzácná rostlina a) kosatec 

různobarvý
6. Bývalý statek v blízkosti vrcholu Kosíře se 

jmenoval b) Gabrielov
7. Staré suché stromy v sadech na Kosíři b) 

jsou důležité pro některé druhy brouků
8. Na Kosíři lze najít vzácnost jménem Cal-

ceola sandalina. Je to název b) vzácného prvo-
horního korálu

9. Původním lesním porostem na Kosíři byly 
b) teplomilné doubravy

10. Rozhledna na Kosíři a) byla a možná c) 
bude 

(odpověď za c) mohla i nemusela být zaškrt-
nuta, rozhledna se zatím jen plánuje)

 Mgr. Eva Zatloukalová

Zelená stezka – Zlatý list 

Tyto prostory se zanedlouho otevřou veřejnosti. Stavbaře vystřídají 
pracovníci pověřeni úklidem, následovat bude vybavení této části zám-
ku novým nábytkem a dalším zařízením tak, aby 9.6. v 9:00 hod. první ná-
vštěvníky přivítalo nové Regionální informační centrum  už „v gala“.

A jak soutěž dopadla? 
1. místo ZŠ Majakovského třída 6.A  817 bodů 
 Nikola Prachařová, Erika Hakveová, Martin Piskovský, Adam Svozilík
2. místo RG a ZŠ města Prostějova třída 6.B  802 bodů
 Šarlota Antlová, Gabriela Francová, Lukáš Větříšek, Ondřej Suchánek
3. místo ZŠ J. Železného třída 6.A  694 bodů
 Kristýna Ježková, Karolína Dopisová, Jiří Šána, Daniel Joch
Nejméně bodů získaly děti na stanovišti Policie ČR, kde řada z nich měla 

potíže se střelbou ze vzduchovky. Naopak nejlépe si vedly u Hasičů.
Výsledky ze stanovišť.
Hasičský záchranný sbor  1870 bodů.
ZZS a Střední zdravotnická škola  1519 bodů.
Ochránci přírody  1410 bodů
K-Centrum Želva  1778 bodů
Nízkoprahové zařízení  1157 bodů
Sportcentrum  1354 bodů
Městská policie  1421 bodů

Policie ČR  1042 bodů  -ja-
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Město Prostějov schválilo s  účinností od 
1.10.2009 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 
o trvalém označování psů. Důvod schválení vy-
hlášky byl především získat nástroj, kterým by 
bylo možné co nejpřesněji evidovat počty psů 
na území města Prostějova a umožnit přesnou 
identifikaci toulavých psů, a tím snížit náklady 
na umístění psů v útulcích.

 Čipováním psů je umožněna jednoznačná 
identifikace zvířete pomocí čtecího zařízení, 
která se dá velmi jednoduše využít pro potřeby 
městské policie při odchytu toulavých psů. Po 
identifikaci psů v místě jejich odchytu se sníží 

počet odvážených psů do útulku, dále pak je 
možné zjistit, zda pes je evidovaný v rámci míst-
ního poplatku.

Dalším důvodem je také skutečnost, že 
v roce 2011 bude čipování psů pro pohyb 
v rámci EU povinné. To znamená, že bude 
legislativně dána povinnost trvale označo-
vat psy. 

Povinnost čipování psů se vztahuje na 
všechny psy, kteří jsou již v evidenci finanční-
ho odboru vedeni, a to do 9 měsíců od účin-
nosti vyhlášky a na nově pořízené psy chova-
telů, a to do 7 měsíce stáří psa nebo do 30 dnů 

ode dne, kdy se stal majitelem psa staršího 7 
měsíců. 

Město Prostějov na tuto činnost přispívá cho-
vateli částkou 200 Kč.

Evidenci vede finanční odbor a  kontrolu 
bude provádět Městská policie Prostějov.

Připomínáme tedy znovu, že povinnost  oči-
povat nebo otetovat  psa má chovatel nejpozději 
do 9 měsíců ode dne účinnosti vyhlášky, tzn. 
do konce června t.r. V  případě nedodržení 
termínu se jedná o přestupek, který může být 
sankcionován až do výše 50 000 Kč. -red-

Ještě poslední měsíc zbývá do zaplace-
ní poplatku za komunální odpad, který 
je tak jako v minulých letech stejný, a to 
ve výši 492 Kč na osobu a kalendářní rok 
a jehož splatnost je 30. 6. 2010.

Poplatek za komunální odpad mů-
žete zaplatit:

1. Hotově na pokladně fi nančního od-
boru (možno platit i platební kartou)

    V současné době z důvodu rekon-

strukce fi nančního odboru je pokladna 
přemístěna do budovy C, dveře č. 504 
(vchod do dvora vedle informační služ-
by, naproti podatelně úřadu)

Provozní doba pokladny:

PO 8:00 - 17:00
ÚT 8:00 - 16:00
ST 8:00 - 17:00
ČT 8:00 - 16:00
PÁ 8:00 - 13:00

 2. Bezhotovostním převodem
Bezhotovostní platbu zasílejte na účet 

číslo 19-1505517309, kód banky 0800, 
každý poplatník (osoba) má přidělen 
variabilní symbol. Pokud neznáte své 
číslo variabilního symbolu, zjistíte jej te-
lefonickým nebo písemným dotazem, e-
mailem u  referentek evidence poplatků 
a plateb na fi nančním odboru. Od roku 
2010  můžete v  případě bezhotovostní 
platby uvést do variabilního symbolu též  
své rodné číslo, za podmínky, že součas-
ně uvedete do specifi ckého symbolu čís-
lo 7023 (označení příjmu).

3. Poštovní poukázkou
Od roku 2010 nejsou automaticky 

zasílány poštovní poukázky. Poštovní 
poukázka, na které jsou uvedeny potřeb-
né údaje i  pro bezhotovostní platbu, je 
zasílána pouze na základě písemného 
požadavku, a  to vyplněním změnové-
ho formuláře. Poštovní poukázky jsou 
rovněž k dispozici na fi nančním odboru  

k osobnímu převzetí.

Potřebné formuláře   ke všem způ-
sobům platby poplatku jsou k dispozici 
na Finančním odboru Městského úřadu 
Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14 
a také na internetových stránkách měs-
ta Prostějov www.prostejov.eu (Občan 
> Životní situace, žádosti, formuláře > 
Finanční odbor > Místní poplatek za ko-
munální odpad > výběr příslušné ikony 
formuláře).

V  případě dotazů k  uvedené proble-
matice včetně sdělení variabilního sym-
bolu se můžete obrátit na referentky od-
dělení poplatků a  plateb na Finančním 
odboru Městského úřadu Prostějov:

 Kateřinu Soldánovou, tel.č. 
582 329 103, e-mail:  katerina.soldano-
va@prostejov.eu

 Jiřinu Kubovou, tel.č. 582 329 105, e-mail: 
jirina.kubova@prostejov.eu

Blíží se konec splatnosti poplatku za komunální odpad

Město Prostějov obdrželo v  posled-
ních několika týdnech řadu žádostí od 
občanů o  snížení maximální povolené 
rychlosti v  částech města určených pro 
bydlení (zejména z  oblasti Drozdovic 
a  sídlišť). Tato záležitost se řeší vyzna-
čením tzv. „zón 30“, kde je maximální 
rychlost omezena na 30 km/hod.  

„Před rozhodnutím považujeme za 
vhodné zjistit formou ankety názor 
občanů k  uvedenému záměru,“ uvedla 
místostarostka Alena Rašková.

Anketní otázky tedy zní:

Schvalujete zřízení „zóny 30“ v bloku 
ulic: 

J. Kučery, Javoříčská, V. Škracha, Dr. 
Uhra, V Polích, J. Kaštila, Vícovská?

ANO NE

Schvalujete zřízení „zóny 30“ v bloku 
ulic: 

Finská, Norská, Belgická, Francouz-
ská, Italská, Švýcarská, Holandská, 
J.V.Myslbeka?

ANO NE

Své odpovědi zašlete do 8. 6. 2010

elektronicky na adresu: informa-
ce@prostejov.eu nebo odevzdejte na 
Informační službu Městského úřadu 
Prostějov, nám. 
T.G.Masar y ka 
130/14. Můžete 
volat i  na bez-
platnou linku 
800  900  001. 
Děkujeme za Váš 
názor

ODTAŽENÁ VOZIDLA Z ULIC MĚSTA 
Město Prostějov, jako vlastník místních komunikací v Prostějově, vyzývá tímto dle 

ustanovení  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších před-
pisů, vlastníky níže uvedených silničních vozidel, k jejich vyzvednutí. Vozidla byla odta-
žena z místních komunikací do objektu společnosti PV Recykling, s.r.o., ul. Vrahovic-
ká 52, Prostějov (za hlavním vlakovým nádražím), tel. 603 153 830.

Jelikož vlastníky osobních vozidel nebylo možno kontaktovat nebo na předešlé 
výzvy nereagovali, zveřejňuje se tato výzva. Pokud nebude vozidlo ve lhůtě dvou 
měsíců po uveřejnění výzvy na vývěsce městského úřadu převzato, bude s ním naklá-
dáno ve smyslu příslušných právních předpisů jako s vrakem či vozidlem opuštěným. 
Vozidlo pak bude zlikvidováno na náklady vlastníka ( dle §19, odst.3, zákona 
č.13/1997 Sb.).

Jedná se o tyto vozy:

Škoda Favorit, rz. 2M9 7693, bílé barvy - odtaženo dne 1. 2. 2010
Škoda Felicia, rz. 1M6 8653, vínové barvy – odtaženo dne 22. 1. 2010
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Vysloužilé lineární či úsporné zářiv-
ky a  výbojky nepatří do popelnice na 
směsný   odpad, protože z nich mohou 
při rozbití unikat nebezpečné látky. 

Každý z  nás se v  této situaci ocitl. 
Přestane nám po letech svítit zářivka 
a  tak  přemýšlíme, kam vyrazit pro 
novou, a  jak naložit s  tou nefunkční. 
Někde jsme již zaslechli, že vyslou-
žilé zářivky nepatří do komunálního 
odpadu. Nepatří ale ani do tříděné-
ho skla, i když jsou ze skla vyrobené. 
Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové 
i  kompaktní úsporné) totiž obsahují 
malé množství jedovaté rtuti, která 
by při špatném zacházení a  vyšších 
koncentracích mohla ohrozit lidské 
zdraví a  životní prostředí. Nejjedno-
dušší je vzít starou zářivku a odevzdat 
ji v obchodě při nákupu té nové. 

Další možností, jak správně naložit 
s  nefunkční zářivkou, je její odevzdá-
ní ve sběrných dvorech v ul. Anenská 
nebo Průmyslová. Obsluha sběrného 
dvora ji od Vás zdarma převezme a ulo-
ží ji do speciální sběrné nádoby, aby se 
nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro 
město Prostějov zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který nejen přispí-
vá na náklady provozu sběrného místa, 
ale  plně hradí veškeré náklady na pře-
pravu a  recyklaci. Tím našemu obec-
nímu rozpočtu ušetří část prostředků 
určených pro nakládání s komunálním 
odpadem. EKOLAMP tak přispívá 
k ochraně životního prostředí v našem 
městě a  na nás všech je, abychom se 
k němu alespoň malým dílem připojili.  

Více se o problematice nakládání s ne-
funkčními zářivkami dočtete na www.
ekolamp.cz.

Otevírací doba aquaparku 

v květnu a červnu 2010 

je následující:

pondělí až pátek   11:00 - 19:00
sobota a neděle    10:00 - 19:00

Otevírací doba aquaparku 

v červenci a srpnu 2010

je následující:

pondělí až neděle 9:00 - 20:00

Otevírací doba bude upravena dle 
aktuálního počasí. Pokud budete chtít 
zjistit aktuální otevírací dobu, tato in-
formace Vám bude k dispozici na tele-
fonním čísle 582 330 895.

V aquaparku jsou 

návštěvníkům k dispozici 

následující atrakce

a sportoviště:

- 4 bazény se spoustou atrakcí
- 2 tobogány
- 2 skluzavky
-  2 dětská hřiště, antukové hřiště na 

volejbal, hřiště na plážový volejbal, 
multifunkční hřiště s  umělým po-
vrchem, hřiště na petanque, ping-
pongové stoly

- půjčovna lehátek
- restaurace
Celodenní vstupné již od 20,- Kč (ma-

ximálně 80,- Kč). Zdroj: www.dsp-pv.cz 

Nově bude zavedeno půjčování lehátek. Celý areál bude pokrytý Wi-fi  signálem pro příjem internetu. 

01. 06. 2010 – blok č. 29 - Kroko-
va, Krokova - vnitroblok, Brněnská 
- obslužná, Brněnská II - parkoviště, 
Brněnská - vnitroblok, Družstevní, 
Družstevní - vnitroblok, Družstevní 
- parkoviště, Mozartova, Mozartova 
- parkoviště, Rumunská, Dr. Horáka 
parkoviště, Dr. Horáka (Mozartova – 
Bulharská), St. Manharda (Bulharská 
– Mozartova).

03. 06. 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).

08. 06. 2010 – blok č. 31 – Drozdovice 
(Určická – Krasická), J. Olivetského, Rai-
sova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště, 
B. Němcová, Pod Záhořím, U Boží muky, 
Na hrázi, průchod B. Šmerala – Drozdo-
vice.

10. 06. 2010 – blok č. 23 – J. Rokycany, 
Kpt. J. Nálepky (Smetanova – J. Křičky), 
J. Křičky, J. Suka, O. Ostrčila, V. Nováka, 
J. Köhlera, Hrázky, O. Nedbala.

15. 06. 2010 – blok č. 24 – M. Alše, 
Husitská, P. Jílemnického, I. Olbrachta, 
K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, 
Jaselská, Prešovská, Čechůvky.

17. 06. 2010 – blok č. 25 – Dolní – ob-
služná, Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), 
Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviš-
tě 3, Dolní – parkoviště 4 (nové), Dol-
ní – vnitroblok, Dvořákova po Šárku, 
Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova.

22. 06. 2010 – blok č. 26 – Šárka po 
Lidickou, Šárka – vnitroblok, Dvořákova 
(jen Šárka), Okružní po Dolní, Okružní 
parkoviště.

24. 06. 2010 – blok č. 27 – Jezdecká po 
Šárku, Studentská, Lidická, Okružní (Br-
něnská – Lidická), Pešinova, Balbínova, 
Kazín, Dobrovského po Tylovu.

29. 06. 2010 – blok č. 28 – Tylova, 
Tylova – u kotelny, Tylova – parkoviště, 
Libušinka, Libušinka – parkoviště, Tetín, 
Dobrovského od Tylové, Dobrovského 
– parkoviště, Dobrovského – vnitroblok 
(za obchodem).
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Členové Komise prevence kriminality zřízené Radou města Prostějova tímto vy-

slovují poděkování Městské policii Prostějov za dlouhodobě dobrou a přínosnou  
spolupráci v oblasti prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku ve měs-
tě Prostějově.  JUDr. Jiří Pudil

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

Digitální kabelová televize,
Internet a Telefon

Volební okrsky na území města Prostějova 
pro volby do Parlamentu České republiky 
konaných ve dnech 28. a 29. května 2010

RegioJet a dopravní obslužnostRegioJet a dopravní obslužnost
V  průběhu měsíce května 

fi rma RegioJet, dceřiná společ-
nost Student  Agency, vypraví 
v Olomouckém kraji propagační 
vlakovou soupravu. Obchodní 
ředitel RegioJetu, Jiří Schmidt, 
prohlásil: „Chceme se zviditelnit 
poté, co jsme usilovali o provo-
zování osobní regionální dopra-
vy, a kraj se rozhodl pro České dráhy, aniž 
by nám dal šanci.“. Uvedené tvrzení musím 
důrazně odmítnout a sdělit alespoň některá 
fakta. Nabídka RegioJetu byla doručena na 
podatelnu krajského úřadu až 13. 11. 2009, 
tedy těsně před podpisem „Memoranda 
o zajištění stabilního fi nancování dopravní 
obslužnosti veřejnou regionální železniční 
osobní dopravou“. O tomto „Memorandu“ 
jednaly kraje s vládou ČR, Ministerstvem 
dopravy a  Českými drahami již od květ-
na 2009. Olomoucký kraj podpisem „Me-
moranda“, schváleného vládou ČR dne 
28.  10.  2009 a  zastupitelstvy jednotlivých 
krajů, získal od státu částku 2,5 miliardy 
korun na dopravní obslužnost. Pokud by se 
kraje nedohodly na tomto „Memorandu“, 
bylo by v tomto roce zrušeno zhruba 12 % 
regionálních tratí, což by byla v období vy-
soké nezaměstnanosti s prominutím „cesta 
do pekel“. 

Výběrová řízení na dopravce v  želez-
niční osobní dopravě nejsou vyloučena. 

Seriózní příprava takového vý-
běrového řízení podle odbor-
níků však trvá nejméně 3  až  4 
roky. Nabídka dopravce fi rmy 
RegioJet není ucelená. Částeč-
ná dopravní obslužnost by byla 
zajištěná až od prosince 2012 
a teprve v roce 2014 by měla být 
zajištěná dopravní obslužnost 

kraje. S Českými drahami jsme však měli 
před tím podepsanou smlouvu pouze do 
roku 2011. Jak bychom tedy pro občany 
Olomouckého kraje zajišťovali v  tomto 
mezidobí dopravní obslužnost? Nabídka 
RegioJetu je pro Olomoucký kraj problé-
mová i z jiných důvodů. 

Smlouva s Českými drahami je pro Olo-
moucký kraj výhodná zejména v  tom, že 
je garantováno v  následujících deseti letech 
trvání smlouvy, že se bude navyšovat ztráta 
kraje jen o  případné infl ační vlivy a  navíc 
dopravce přebírá rizika z nenaplněných tržeb. 

V rámci našich možností děláme vše pro 
to, aby nádraží v Olomouckém kraji byla pro 
cestující bezpečná a se standardem 21. století 
a  také aby co nejdříve jezdily nové vlakové 
soupravy pořízené ať již z Regionálního ope-
račního programu nebo z  fi nančních pro-
středků Českých drah.     Mgr. Alois Mačák, 
MBA

náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 a  člen Zastupitelstva města Prostějova

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU PROSTĚJOV
Okresní výbor Svazu  postižených civilizačními chorobami v Prostějově děku-

je touto cestou městu Prostějovu, za poskytnutí veřejné fi nanční podpory ve výši 
10.000 Kč na rok 2010. Finanční prostředky budou využity pro činnost OV SPCCH. 
V žádném  případě nebudou použity na fi nanční odměny nebo občerstvení. Budou 
sloužit ke zkvalitnění práce organizace a tím  i k vytváření lepších podmínek pro 
zdravotně postižené spoluobčany. Mgr.Vladimír Pařízek                                                                         

 předseda OV SPCCH Prostějov

Vydávání  občanských  průkazů v souvislosti 
s výkonem volebního práva

Ve dnech 28.4.-29.5.2010 si mohou občané požádat o vydání občanského průkazu /dále 
jen OP/ bez  strojově čitelných údajů ve lhůtě  kratší 30-ti dnů v souvislosti s výkonem vo-
lebního práva občanů. Tyto OP jsou platné po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.  K vydání 
OP  bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit: 

                             -vyplněnou žádost (modrá)
                             -2x foto
                             -starý OP nebo potvrzení o OP /poškození, odcizení, ztráta,/
Jedná-li se o občany, kteří mají neplatný, odcizený a ztracený OP, dokládají veškeré 

doklady osvědčující skutečnosti, které se zapisují  do OP . Podat žádost mohou občané 
jen v případě, že si před tímto datem již nepožádali o vyhotovení OP se strojově čitel-
nými údaji. 
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Co je to vlastně orloj?

Většina lidí si při vyslovení slova „or-
loj“ představí zpravidla to, co jednoduše 
(i  když ne zcela přesně) defi nuje stále 
rozšířený Slovník cizích slov z roku 1966, 
tedy „složité věžní hodiny s bohatou vý-
tvarnou výzdobou“, případně něco, co 
je správněji nazýváno „lidovým“ nebo 
„naivním“ orlojem – tedy soustrojí, po-
hánějící zejména pohyblivé fi gurky, které 
se jednou nebo několikrát denně uvedou 
před zraky diváků do pohybu (ať už jde 
o  apoštoly pražského orloje nebo před-
stavitele různých profesí, jako je tomu 
v Olomouci). Název orloj však vyjadřuje 
zejména mechanismus, který je nadstav-
bou věžních hodin a využívá hodinové-
ho stroje k demonstraci pohybu a poloh 
nebeských těles (Slunce, Měsíce, hvězd) 
a často také k demonstraci kalendářních 
údajů. Pohyb alegorických fi gurek pak 
slouží už jen jako určité ozvláštnění kaž-
dého orloje, kterým se výrazněji odliší od 
ostatních orlojů. A právě absence pohyb-
livých fi gurek na prostějovském orloji je 
zřejmě jedním z  hlavních důvodů, proč 
je prostějovský orloj mezi veřejností tak 
málo známý.

Jak vznikla prostějovská 

Nová radnice a její orloj

Prostějovská Nová radnice byla posta-
vena v letech 1911-14 podle návrhu pro-
fesora pozemního stavitelství České vy-
soké školy technické v Brně Karla Huga 
Kepky (1869-1924). Myšlenka stavby 
nové městské radnice vznikla po vítěz-
ství českých stran v  obecních volbách 
roku 1892, kdy nové české vedení města 
muselo řešit problémy spojené s umístě-
ním státních, soudních i obecních úřadů 
a  institucí, jimž v  rychle se rozvíjejícím 
městě stávající prostory již nestačily. Sa-
motná jednání a příprava výstavby trvala 
řadu let, až nakonec, po řadě složitých 
peripetií, bylo v  roce 1911 přistoupeno 
k  výstavbě důstojného sídla městské-
ho úřadu. Novostavba radnice vznikla 
v  monumentálním slohu, inspirovaném 
nejvíce prvky neorenesance (exteriér bu-
dovy) a secese (interiéry). Monumentál-
nost budovy v konfrontaci se sousedními 
stavbami vynikne zejména z důvodu po-
rušení řady architektonických pravidel 
(hmota stavby je viditelně nadměrná 
k její šířce v uliční frontě, protože budova 
byla postavena na místě tzv. starých kasá-
ren a před výstavbou se podařilo vykou-

pit pouze dvě sousedící parcely; stavba 
tak zůstala nesymetrická, s  věží v  pravé 
polovině, čelní fasáda je navíc zatížena 
přemírou masivních detailů). 

Dominantu celé radnice tvoří beze-
sporu právě zmiňovaná 66 m vysoká 
čtyřhranná věž s  hodinami, která je 
zakončena okrouhlou nadstavbou se 
sloupy a měděnou bání s lucernou. Nad 
obloukovitým arkýřem věže, ve výšce 3. 
patra, v úrovni střechy hlavní budovy, je 
pod věžními hodinami umístěna jedna 
z dominant radnice – orloj, jeden z mála 
v celé České republice. O existenci orloje 
však řada návštěvníků města a dokonce 
i  samotných obyvatel Prostějova vůbec 
neví, přestože by mohl být jednou z  tu-
ristických zajímavostí města.

Orloj zhotovil podle návrhu autora 
celé radnice, Karla Huga Kepky, známý 
výrobce hodin - fi rma Ludvík Hainz 
z pražských Holešovic. Má ukazovat ka-
lendářní měsíce v roce a postavení Měsí-
ce a Slunce na obloze. Po obvodu cifer-
níku jsou v kružnicích arabské číslice od 
1 do 24, pod nimi pak dvakrát po sobě 
římské číslice I  až XII. Vnitřní plocha 
je protkána astronomickými křivkami. 
Kovová konstrukce kruhu s šipkami ob-
sahuje zvířetník (zvěrokruh) se znaky 12 
souhvězdí: Skopec, Býk, Blíženci, Rak, 
Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, 
Vodnář a Ryby. Nad orlojem je umístěna 
plastika kohouta – hanácký symbol času. 
Poslední opravy orloje se uskutečnily na 
počátku sedmdesátých let minulého sto-

Celkový pohled na prostějovský orloj Hainzův salónní orloj z roku 1907

Detail hodinového stroje, pohánějícího prostějovský orloj

Neznámá prostějovská rarita    – orloj na Nové radniciNeznámá prostějovská rarita   

26. května 201026. května 20101010



Kaleidoskop 
informací SportVolný časInformaceAktuálně Školství 

a sociální oblast

letí v  rámci opravy čelní fasády radnice 
a  v  rámci generální opravy radničních 
věžních hodin v roce 1985. Ciferník or-
loje byl restaurován v  květnu 1980 br-
něnskými akademickými malíři Karlem 
a  Oldřichem Vašicovými. V  současné 
době není orloj plně funkční, protože 
zřejmě neukazuje správně polohy Slunce 
a Měsíce.

K historii fi rmy Hainz

Výrobce prostějovského orloje, hole-
šovická hodinářská fi rma L. Hainz, byla 
založena Ludvíkem Hainzem v  Pra-
ze v  roce 1836. Brzy se stala výrobcem 
věžních hodin, známým daleko za hra-
nicemi rakouského mocnářství. Své vý-
robky prodávala pod jmény L. Hainz, 
Ludvík Hainz, Ludwig Hainz či  Louis 
Hainz. Kromě věžních hodin, z  nichž 
řada existuje a funguje dodnes, vyráběla 
a opravovala i věžní orloje a také salónní 
(interiérové) hodiny a orloje. V roce 1948 
byla znárodněna a do roku 1994 fungo-

vala jako výrobní družstvo pod různými 
názvy (Chronotechna, Elektročas aj.). 
Po roce 1989 byla v  restituci vrácena 
potomkům původních majitelů a v roce 
1994 obnovila svoji činnost pod původ-
ním názvem. Věnuje se zejména opra-
vám a  rekonstrukci starých hodinových 
strojů (mj. se stará o  údržbu pražského 
orloje a v letech 1860, 1945, 1994 a 2005 
prováděla jeho generální opravu), ale je 
i výrobcem nových hodinových věžních 
mechanismů, u kterých dbá vždy na to, 
aby stroj vyžadoval pouze minimální ob-
sluhu a údržbu. Není jistě bez zajímavos-
ti, že její salónní orloj z roku 1907 s vý-
robním číslem 503 si v roce 2008 zahrál 

i v osca-
r o v é m 

hollywoodském fi lmu režiséra Davida 
Finchera (autora známých fi lmů Klub 
rváčů, Sedm, Hra či Vetřelec 3) „Podivu-
hodný případ Benjamina Buttona“ („Th e 
Curious Case of Benjamin Button“) s he-
reckými hvězdami Bradem Pittem a Cate 
Blanchettovou.

Orloje v České republice 

a ve světě

Prostějovský orloj je v pořadí čtvrtým 
věžním orlojem, instalovaným v  České 
republice (po Praze, Olomouci a  Lito-
myšli). Kromě uvedených orlojů pak lze 
na našem území nalézt už jen jednodu-
chý orloj v Uherském Brodě a novodobý 
lidový (naivní) orloj v Kryštofově Údolí 
na Liberecku (v turistických materiálech 
libereckého regionu velmi často hrdě, ale 
zcela mylně, označovaný za třetí orloj 
v České republice po Praze a Olomouci – 
v pořadí mu však patří až šesté místo; jde 
ale o první vesnický lidový orloj u nás).

Pražský orloj je ze všech určitě nej-
známější: vznikl již v  roce 1410 a  jeho 
hodinový stroj vytvořil hodinář Mikuláš 
z Kadaně, pravděpodobně podle návrhu 
profesora matematiky a  astronomie na 
Karlově univerzitě Jana Šindela (podle 
známé pověsti jej však vytvořil hodinář-
ský mistr Hanuš, který byl po dokončení 
orloje oslepen, aby své dílo již nemohl 
nikdy a nikde zopakovat). Orloj byl v po-
řadí teprve třetím na světě (prvním byl 
orloj v  italské Padově, existující již od 
roku 1344).

Olomoucký orloj vznikl pravděpodob-
ně v  roce 1474, první písemná zmínka 
o něm je z roku 1519. Během své historie 
byl několikrát přebudováván. Nejstarší 
části dnešního stroje pocházejí z  roku 
1898. Za druhé světové války byl silně 
poškozen a v letech 1947-1955 byl pře-
budován podle návrhu Karla Svolinské-
ho ve stylu tzv. socialistického realismu, 
čímž se stal světovou kuriozitou.

Třetí orloj u nás, umístěný na radnič-
ní věži v Litomyšli, pochází z roku 1907. 
Hodinový stroj vyrobila fi rma Karla 
Adamce z Čáslavi, výtvarně ho ztvárnil 
Antonín Růžička z Čáslavi, žák Vojtěcha 
Hynaise a Jana Preislera, který kolem ci-
ferníku orloje zobrazil v secesním stylu 
čtyři ženské postavy – alegorie jednot-
livých ročních období. Ciferník orloje 
ukazuje 24 hodin denního času a  kro-
mě toho představuje také pohyb Měsí-
ce a znamení zvěrokruhu znázorňující, 
kterým souhvězdím zvířetníku prochází 
Slunce během roku.

Posledním z  pětice „pravých“ věžních 
orlojů u nás je orloj na radniční věži v Uher-
ském Brodě. Původní věžní hodiny spolu 

s pohybující se sochou Černého Janka zhoto-
vil švýcarský hodinář Franz Lang z Luzernu, 
v roce 1958 pak byly hodiny doplněny měsíč-
ní koulí, která se otáčí kolem své osy a zná-
zorňuje střídání měsíčních fází v jednotlivých 
obdobích. Autorem této části je hodinářská 
rodina Dvořáků z Vyškova.

Také interiérové, tedy salónní or-
loje mají své podoby „pravé“ a  „lido-
vé“ nebo „naivní“. Mezi pravé salón-
ní orloje patří například již zmíněný 
Hainzův orloj z  roku 1907 nebo orloj 
Jana Maška z  let 1924-1925, vystavený 
v  ostravském muzeu, mezi naivní pak 
například nivnický orloj Josefa Luke-
še z  roku 1922, který je dnes uložen 
v  uherskobrodském muzeu. Nespor-
nou kuriozitou salónních orlojů je však 
bezesporu orloj krejčího Františka Plá-
ničky ze Slatinek u Prostějova, který je 
dochován v  Městském muzeu v  Ústí 

nad Orlicí. O  jeho vzniku uvádí v pu-
blikaci Národního technického muzea 
v Praze „Dějiny čs. hodinářského prů-
myslu do roku 1948“ Zdeněk Martínek 
toto: „František Planička, krejčí ze Sla-
tinek u Prostějova,   pojal záměr sestro-
jit salónní kalendářní hodiny na způsob 
orloje, a  to v  době, kdy si ve vězení na 
Borech u  Plzně odpykával trest za zabití 
manželky... První prototyp orloje dokončil 
ještě ve vězení v  roce 1918 a  byl za toto 
mimořádné dílo amnestován. Na svobodě 
zhotovil druhý, dokonalejší prototyp..."

Za našimi hranicemi se známé orlo-
je nacházejí např. v  německém Ulmu, 
Münsteru, Lübecku či Norimberku, ve 
francouzském Štrasburku, Lyonu a Paří-
ži, v polském Gdaňsku, v italské Padově, 
v norském Oslo, dánské Kodani a na řadě 
dalších míst.

Literatura z poslední doby, 

týkající se našich orlojů:

Čermák, Miloslav: „Olomoucký orloj“ 
- Memoria, Olomouc 2005.

Malina, Jakub: „Staroměstský orloj (Pra-
ha esoterická)“ - Eminent, Praha 2005.

Odkazy pro zájemce o další 
informace o hodinách a orlojích:

http://www.lhainz.cz
http://nawcc-carolina17.org/News/

NAWCCHappeningsSept2009.htm
http://www.my-time-machines.net/

hainz_3_train_detail.htm
http://www.muzeumhodin.info/
http://www.orloj.eu
www.ens-lyon.fr/RELIE/Cadrans/

Mgr. Daniel Zádrapa
vedoucí oddělení památkové péče

odboru správy majetku města 
Městského úřadu Prostějov

Znaky jednotlivých znamení zvěro-
kruhu (Aries - Beran, Taurus - Býk, 
Gemini - Blíženci, Cancer - Rak, Leo 
- Lev, Virgo - Panna, Libra - Váhy, 
Scorpio - Štír, Saggitarius - Střelec, 
Capricorn - Kozoroh, Aquarius - 
Vodnář, Pisces - Ryby)

Orloj na prostějovské radniční věži 

Neznámá prostějovská rarita    – orloj na Nové radnici – orloj na Nové radnici

Pláničkův salónní orloj na dobové 
pohlednici26. května 201026. května 2010 1111



V  pátek 14. května byla slavnostně 
uvedena do provozu cyklostezka z Pro-
stějova do Kostelce na Hané Tato inves-
tiční akce byla realizována v období od 
března 2009 do prosince 2010 (úsek na 
katastru Prostějova měřící 960 metrů 

v termínu od 9. 3. 2009 do 18. 9.2009, 
úsek na katastru Kostelce na Hané 
a  Smržic měřící bezmála 3,6 km pak 
v  termínu od 1.9.2009 do 16.12.2009). 
Oba úseky dodavatelsky zajistila fi rma 
TOMI- REMONT.

„Součástí cyklostezky bylo i  náročné 
usazení mostu, který dodala společnost 
DT Mostárna, přes řeku Hloučelu. Cel-
kově přišlo budování prostějovského 
úseku stezky na přibližně 17 milionů ko-
run, dotace z  Regionálního operačního 
programu činila 8 milionů korun,“ při-
blížil Ing. Petr Brϋckner z Odboru rozvo-
je a investic Městského úřadu Prostějov.

„Úsek od Prostějova do Kostelce na 
Hané přišel na více než 23 milionů ko-
run, z  toho 13,5 milionu korun byla 
dotace ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury,“ dodal kostelecký starosta 
Mgr. David Ševčík.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ 
Prostějov

Výstavba Školství 
a sociální oblast
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Slavnostní otevření cyklostezky

V rekordně krátkém termínu se po-
dařilo přebudovat parkoviště na Dolní 
ulici před blokem č. 30. Práce byly za-
hájeny 2. března a ukončeny 12. května. 
Realizátorovi akce, společnosti EURO-
VIA BRNO s.r.o., se tím předpokláda-
ný termín výstavby podařilo zkrátit 
o více než jeden měsíc.

Původní parkoviště vedlo ke značně 
chaotickému systému parkování. Do-
cházelo zde k drobným poškozením za-
parkovaných automobilů a nouzovému 
vyjížděním z parkoviště přes zatravně-
né plochy. Nové parkoviště by v tomto 
směru mělo být značně komfortnější. 

Spolu s  parkovištěm před 
bloky č. 26 a  28, které bylo 

vybudováno v roce 2009, v této lokalitě 
vzniklo více než 100 nových automobi-
lových stání.

Vybudování parkoviště a úprava a roz-
šíření navazujících komunikací jsou sou-
částí projektu regenerace panelového síd-
liště Dolní. Ten byl zahájen v roce 2007 
a i za podpory 4 mil. Kč z dotací státní-
ho rozpočtu se postupně daří naplňovat 
jeho záměry. V letošním roce plánujeme 
provést ještě úpravu křižovatky ulic Jez-
decká a Dolní pro snadnější najíždění au-
tobusové a nákladní dopravy a propojení 
cyklostezky z ulice Dolní s cyklostezkou 
na Petrském náměstí.

Antonín Zajíček, ORI
Petr Brückner, ORI

V  říjnu minulého roku byla zaháje-
na rekonstrukce tělocvičny pro úpolové 
sporty v  budově domu dětí a  mládeže 
Sportcentrum na ulici Vápenice 9.

Obvodové i  vnitřní zdivo celé tělocvičny 
bylo značně poškozené pronikáním zemní 
i povrchové vlhkosti. Vnitřní omítky byly vět-
šinou opadané a zdivo bylo napadené plísní.

Rekonstrukci tak bylo nutné zahájit roz-
sáhlou sanací stavby. Musely být odstraně-
ny všechny původní omítky, obklady stěn 
i  podlahy. Po provedení opatření, která 

zabraňují opětovnému pronikání vlhkosti, 
byly veškeré nové konstrukce prováděny 
s možností dostatečného odvětrání.

Celkové náklady na rekonstrukci tělo-
cvičny a  přilehlých prostor dosáhly téměř 
4 mil. Kč a stavba byla dokončena v březnu 
2010. Věříme, že nové prostory se stanou 
inspirací pro prostějovské zápasníky a po-
mohou k dalšímu rozvoji tradičního spor-
tovního odvětví. Kamil Janeček, ORI

Luděk Svoboda, ORI

Poslanec Radim Fiala a starosta Kostelce na Hané David Ševčík se po cyk-
lostezce vydali z Prostějova směrem na Kostelec na Hané

Rekonstrukce tělocvičny 
pro úpolové sporty

NOVÉ PARKOVIŠTĚ NA ULICI DOLNÍNOVÉ PARKOVIŠTĚ NA ULICI DOLNÍ

26. května 201026. května 20101212
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Co se letos napeklo na MEDart

Vyberte si film na Prostějovské léto!

Šťastný třináctý ročník festivalu

MEDart se bude letos konat od 9. červ-

na 2010 a skončí v neděli 13. června

2010. Nesoutěžní přehlídku prostějov-

ských divadelních souborů a jejich

hostů pořádá každoročně Základní

umělecká škola V. Ambrose ve spolup-

ráci s Městským divadlem a Divadlem

Point.

Divadelní guláš je letos uvařen z místních

ingrediencí, ale i voňavých přísad odjinud. 

K nestorům domácím, které uvidíme patří

Divadlo Hanácké obce. To upeklo medové

Pohádky z košíku. Pořádající ZUŠ uchy-

stala minutku AFTERDARK a bonbónek

Velký dračí propadák. Za domácí chuťov-

ku se počítá již i ZUŠ Plumlov, která  pora-

dí s receptem Jak se stát hvězdou . Kde

hledat poklad je dobrůtka od Křesťanské-

ho maňáskového divadla „Za jeden pro-

vaz“. Nový prostějovský soubor Blond

theater si pro děti usmažil interaktivní

pohádku O hloupé ženě. MEDart ovšem

není jen sestavené menu z hotových , za

uplynulý rok navařených, uvařených a pře-

vařených představeníček! Je to i možnost

si navzájem vyměňovat recepty a získávat

nové nápady, potkávat se , setkávat se a

zkoušet vytvářet společnou nádivku či

omáčku. A tak se v  přednáškovém sále

ND sejdou nad hromadně ukuchtěnou

sekanou s názvem Kabaret Gita hráči i

herci z divadel Point , Mého divadla a

Nemoderní Ženy.  A to ještě není všechno!

Vždyť nejlepší dobroty se musí ocenit! Na

Divadelním candrbále Asociace prostějov-

ských ochotníků vyhlásí před zraky všech

kulinářských obdivovatelů ty nejlepší z

nejlepších. Sejdou se divadelní prostějo-

vští prezidenti a dekorují první prostějov-

ské držitele hanácké Thálie. Folklórní sou-

bor Klas jim k tomu zahraje. A ještě se v

průběhu festiválku můžete poučit, ba se i

něco naučit! O prostějovském rodáku M.

Zapletalovi bude vyprávět Dr. K. Kotyza v

Městské knihovně. A jak pracovat s larvál-

ní maskou se dozvíme v dílně E. Štefkové.

Pohybovou a žonglérskou dílnu povede J.

Šprynar. Ale není guláše bez pepře a exo-

tického koření. Tak tedy, kdo je hostem

MEDartu 2010? Až z daleké Prahy přive-

zou studentky výchovné dramatiky

DAMU recept Jak uvařit Dona Juana.

Divadlo Tramtárie Olomouc letos oslavilo

své páté narozeniny a ze své pestré nabíd-

ky pro MEDart dovezou chuťovku O pra-

človíčkovi.  Když dva dělají totéž není to

vždycky totéž! A na divadle to platí sto-

procentně. Jistě bude pikantní vidět před-

stavení Ředitelská lóže v podání dvou sou-

borů. V sobotu 12. června v podání HaDi-

vadla z Brna a v neděli 13. června přijede

Divadlo v Řeznické z Prahy. A tím vype-

čený festival MEDart, který vzniká za

podpory města Prostějova, skončí. Drazí

Hanáci a Hanačky  jste opět srdečně zváni!

Podrobný program na str. 20. -red-

Program Prostějovského léta se začíná

rýsovat. Po loňském úspěchu bude sou-

částí prázdninových čtvrtků také pro-

mítání filmů ve Smetanových sadech. Dva

z nich si mohou vybrat sami diváci –

návštěvníci. 

„Až do 25. června mohou diváci hlasovat a

volit dva z nabídky čtrnácti snímků. Jde nám

zejména o to, aby večerní projekce skutečně

přilákala co nejvíce návštěvníků,“ uvedla

jedna z organizátorek Prostějovského léta

Martina Drmolová z oddělení DUHA.

A jaká je nabídka projekce? 

Tvoří ji tyto filmy:
- Dědictví aneb Kurvahošigutentag

- Jízda

- Máj

- Vy nám taky, šéfe

- Prázdniny pana Beana

- Vášeň a cit

- Obsluhoval jsem anglického krále

- Kameňák 1

- Kameňák 2

- Kameňák 3

- Slunce, seno, jahody

- Slunce, seno a pár facek

- Slunce, seno, erotika

- Gympl

Hlasujte do 25/6/2010 elektronicky na
adresu: martina.drmolova@prostejov.eu

nebo volejte

na bezplatnou linku 
800 900 001.

-red-
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ÚTERÝ 1. ČERVNA

17.30    Iron Man 2       

Americký akční film

Komiksový superhrdina se dočkal druhého dílu!!!
V hl. rolích  R. Downey Jr., G. Paltrowová, 

S. Johanssonová,     S. Rockwell, M. Rourke, 

režie: Jon Favreaou,  117 minut, český dabing, ŠUP,

premiéra, mládeži od 12 let přístupný 

20.00 Iron Man 2

STŘEDA 2. ČERVNA

17.30  Iron Man 2           

20.00    Iron Man 2            

ČTVRTEK 3. ČERVNA

17.00  Robin Hood    

Americký historický velkofilm

Nejnovější zpracování legendárního tématu 
– tentokráte  v režii Ridleyho Scotta
V hl. rolích  R. Crowe, C. Blanchettová, M. Ststrong,

M. von Sydow, W. Hurt aj. režie: Ridley Scott, 148

min, české titulky, ŠUP, premiéra, mládeži do 12 let

nevhodný 

20.00    Robin Hood  

PÁTEK 4. ČERVNA

17.00 Robin Hood       

20.00    Robin Hood 

22.30    Podivní   NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Americký horor

Děsuplná podívaná na motivy hororové klasiky 
G. Romera. 
Režie: Breck Eisner, 101 minut, české titulky,

premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

SOBOTA 5. ČERVNA

17.00 Robin Hood       

20.00    Robin Hood

22.30    Podivní   NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 6. ČERVNA

17.00  Robin Hood     

20.00    Robin Hood      

PONDĚLÍ 7. ČERVNA

14.00  Ať žijí rytíři 

ČR 2009, 95 min, režie: Karel Janák

17.00    Robin Hood          

20.00    Škola života 

Britské filmové drama  

Divoké dospívání v divokých šedesátých …
V hl. rolích  C.Mulliganová, T. Sarsgaard, E.

Thompsonová aj. Režie: Lone Scherfigová, 95 min,

premiéra, ŠUP, mládeži  do 12 let nevhodný.  

ÚTERÝ 8. ČERVNA

17.00  Robin Hood 

20.00    Škola života

STŘEDA  9. ČERVNA

17.00  Robin Hood 

20.00    Škola života  

ČTVRTEK 10. ČERVNA

17.30    Kuky se vrací

Dobrodružný film Jana Svěráka  

Dobrodružný i poetický rodinný film – a celý od Jana
Svěráka !
V hl. rolích  O. Kaiser, O. Svěrák, K. Fuitová –

Nováková, F. Čapka, režie : Jan Svěrák,  95 min, pre-

miéra, mládeži přístupný 

20.00    Ženy v pokušení  

Česká vášnivá komedie 

Komedie s hvězdným hereckým obsazení, s Eliškou
Balzerovou v životní herecké roli…..Prvá repríza pro
ty, kteří nestihli….
V hl. rolích  E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová,

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

118 min,  repríza, mládeži přístupný

PÁTEK 11. ČERVNA

15.30    Kuky se vrací  

20.00    Kuky se vrací 

20.00    Ženy v pokušení 

22.15    Ženy v pokušení

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

SOBOTA 12. ČERVNA

15.00    Kuky se vrací  

17.30    Kuky se vrací 

20.00    Ženy v pokušení 

22.15    Ženy v pokušení

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

NEDĚLE 13. ČERVNA

15.00    Kuky se vrací  

17.30    Ženy v pokušení 

20.00    Ženy v pokušení 

PONDĚLÍ 14. ČERVNA

17.30    Kuky se vrací                                          

20.00    Špatnej polda  

Americký kriminální film 

Nenechejte si ujít nejlepší výkon Nicolase Cagea za
posledních několik let !
V hl. rolích  N. Cage. E. Mendesová, V. Kilmer,  režie:

Werner Herzog, 122 min., premiéra, mládeži do 15 let

nepřístupný

ÚTERÝ 15. ČERVNA

17.30    Kuky se vrací                                             

20.00    Špatnej polda  

STŘEDA 16. ČERVNA

17.30    Kuky se vrací                                             

20.00    Špatnej polda  

ČTVRTEK 17. ČERVNA

17.30 Princ z Persie – Písky pouště              

Americký výpravný dobrodružný velkofilm  

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

A. Molina, režie: Mike Newell, 116 min, český

dabing, mládeži  do 12 let nevhodný, premiéra

20.00 Princ z Persie – Písky pouště 

PÁTEK 18. ČERVNA

17.30 Princ z Persie – Písky pouště

20.00 Princ z Persie – Písky pouště

SOBOTA 19. ČERVNA

17.30 Princ z Persie – Písky pouště

20.00 Princ z Persie – Písky pouště

NEDĚLE 20. ČERVNA

17.30 Princ z Persie – Písky pouště

20.00 Princ z Persie – Písky pouště

PONDĚLÍ 21. ČERVNA

14.00 Pohádky na dobrou noc 

USA 2008, 95 min, režie: Adam Shankman

17.30 To byl zítra flám  

Americká  komedie  

Bouřlivý večírek čtyř kamarádů je vrátí o řadu let
zpět….
V hl. roli  J. Cusack  režie: Steve Pink, 100 min, české

titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

20.00 Princ z Persie – Písky pouště    

ÚTERÝ 22. ČERVNA

17.30 To byl zítra flám 

20.00     Princ z Persie – Písky pouště   

STŘEDA 23. ČERVNA

17.30 To byl zítra flám  

20.00     Princ z Persie – Písky pouště   

ČTVRTEK 24. ČERVNA

15.30 Alenka v říši divů  

Americký animovaný  rodinný film

Podlehněte  a nechejte se vtáhnout do Říše divů…..
V hl. rolích J. Depp, M.  Wasikowska, A.

Hatahwayová,  H. Bonham-Carterová, S. Fry aj.

Režie:Tim Burton,  108 min, český dabing,   premié-

ra, mládeži  přístupný

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

OÁTEK 4. ČERVNA

17.30 Doktor od Jezera hrochů                  

Česká filmová komedie

Troška nepraktické švandy !!!! 
V hl. rolích:  J.Šmíd, E. Holubová, J. Langmajer, T.

Bebarová,  A. Stanková aj.   Režie:  Zdeněk Troška,  116

min,   repríza,   mládeži přístupný   

20.00 Doktor od Jezera hrochů         

SOBOTA 5. ČERVNA

17.30 Doktor od Jezera hrochů

20.00    Doktor od Jezera hrochů        

ÚTERÝ 8. ČERVNA

20.00   Fish Tank                                    

UK 2009,  123 min.  režie: Andrea Arnoldová 

PÁTEK 11. ČERVNA

17.30   Legie

Americký horor 

….poslední pozemská bitva kdesi uprostřed pouště
Mojave….
V hl. rolích P. Bettany, L. Black, D. Quaid, A.Palicki,

Ch. Dutton aj.  režie: Scot Stewart, 100 minut, české

titulky, repríza,  mládeži do 12 let nevhodný. 

20.00   Legie 

SOBOTA 12. ČERVNA

17.30 Legie            

20.00 Legie  

ÚTERÝ  22. ČERVNA

20.00  Zahraj to znovu,

Same    

USA 1972, 86 min, režie:  Woody Allen 

PÁTEK  25. ČERVNA

17.30   Ženy v pokušení       

Česká vášnivá komedie 

Komedie s hvězdným hereckým obsazení, s Eliškou
Balzerovou v životní herecké roli…..
V hl. rolích  E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová, V.

Dyk, J. Macháček, R. Zach, režie: Jiří Vejdělek,  118 min,

repríza, mládeži přístupný

20.00   Ženy v pokušení  

SOBOTA 26. ČERVNA

17.30   Ženy v pokušení

20.00   Ženy v pokušení    

STŘEDA 2. ČERVNA

9.00 Pro školy

PRINCEZNA A ŽABÁK        

Pohádka. Všichni známe pohádku, ve které spanilá princez-

na políbí nevzhledného žabáka, ten se promění v krásného

prince, s princeznou se ožení a pak spolu žijí šťastně až do

smrti. Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi princez-

nou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to

je pouze první z celé řády překvapení, kterými tato třaskavá

směs rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá.

Láska si ale nakonec vždycky cestu najde – ať už mezi prin-

cem a princeznou... nebo mezi žabákem a žábou... či mezi

svatojáknem a jeho milou. USA, 2009, 97 minut, český

dabing , přístupný.

Vstupné 30,-Kč

PÁTEK 4. ČERVNA

20.00   DOKTOR OD 

JEZERA HROCHŮ

Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské

nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou

a její matkou. Již na samém začátku příběhu jsme

zasvěceni do složitého propletence jejich vztahů, kte-

rým bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně Marie

Košvancová, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou

a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii,

nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a váženého.

Čeněk Dobešek snad ještě před pár lety, když si její

dceru Zuzanu bral, mohl její představu naplnit.

Komedie, Česko, 2010, 102 min., přístupný

Vstupné 50,-Kč

SOBOTA 5. ČERVNA

13.00   PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI

„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou pro

oči i pro duši.“ Když tahle mluví o adaptaci jedné z

nejoblíbenějších dětských knížek současnosti sama

autorka předlohy, hodně to znamená. Kate DiCamillo,

která svým dobrodružným příběhem o malém

myšákovi, toužícím konat velké skutky. USA 2009, 93

min.

PÁTEK  11. ČERVNA

20.00   PROKLETÝ OSTROV

Detektiva Teddyho Danielse (Di Caprio) a jeho kolegu

Chucka Auleho (Mark Ruffalo) přivedlo na prokletý ostrov

Shutter pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel

Solando (Emily Mortimer), která zmizela ze své cely ve

vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi se úsp-

ěšně skrývá. Píše se rok 1954 a Amerika se dosud nevzpa-

matovala z následků Druhé světové války a navíc přežívá v

permanentní paranoii domnělého i skutečného komunis-

tického ohrožení. Daniels je učebnicovou obětí téhle doby.

Válečný veterán stále vzpomíná na prožité hrůzy a navíc se

musí vyrovnat se smrtí manželky.  Drama / Thriller /

Mysteriózní / Horor, USA, 2010, 137 min., v původním

znění s titulky, nepřístupný do 15 let

Vstupné 50,-Kč

PÁTEK 25. ČERVNA

20.00 ŠKOLA ŽIVOTA       

Divoké dospívání v divokých šedesátých. Píše se rok

1961 a atraktivní, chytrá, šestnáctiletá studentka Jenny

(C. Mulligan) poslouchá desky Juliette Greco, ochut-

nává počátky ženství, sní o výjimečných zážitcích a

životě zahaleném do cigaretového dýmu „gauloisek".

Vítejte v poválečném, předbeatlovském Londýně v

době, kdy upjaté maloměstské poměry dávají jen stěží

tušit, že zlatá šedesátá už klepou na dveře...Drama 

Velká Británie, 2010, 101 min. v původním znění s

titulky, nepřístupný do 12 let

Vstupné 50,-Kč

17.30 Alenka v Říši divů     

20.00 Mamas and Papas     

České filmové drama

Intimní velkofilm Alice Nellis ...
V hl. rolích  Z. Bydžovská, M. Issová, F. Čapka, Z.

Čapková, M. Čapka, V. Jiráček, Z. Krónerová aj    

Režie: Alice Nellis, 110 min, premiéra, mládeži do 12

let nevhodný 

PÁTEK 25. ČERVNA

15.30 Alenka v Říši divů  

17.30    Alenka v Říši divů  

20.00 Mamas and Papas

SOBOTA 26. ČERVNA

15.00 Alenka v Říši divů  

17.30    Alenka v Říši divů  

20.00 Mamas and Papas

NEDĚLE 27. ČERVNA

Kino Konice              Tyršova 526, Konice, tel.: 582 396 315

ART FILM

ART FILM

15.00 Alenka v Říši divů  

17.30    Alenka v Říši divů  

20.00 Mamas and Papas

PONDĚLÍ 28. ČERVNA

17.30   Přestupný rok 

Americká romantická komedie

Anna chtěla 29. února požádat svého přítele o ruku. Ten
kluk, co stojí vedle ní, není její přítel
Hrejí  A. Adamsová, M. Goode aj.  režie: Annand Tucker,

99 min, české titulky, ŠUP , premiéra, mládeži do 12 let

nevhodný 

20.00   Mamas and Papas

ÚTERÝ  29. ČERVNA

17.30   Přestupný rok     

20.00   Mamas and Papas      

STŘEDA 30. ČERVNA

17.30   Přestupný rok

20.00   Mamas and Papas    

BIO KORUNA

BIJÁSEK
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Čtyři kamarádi ze studentských let, zkla-

maní svým současným životem, se roz-

hodnou připomenout si bezstarostné dny a

oživit ideály z mládí. Netuší ovšem, že se

jim jejich přání splní a že dostanou šanci

svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém

večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich

„současný“ život začíná… podruhé…

Přehánět to s alkoholem se nevyplácí.

Pařba ve Vegas ukázala, co všechno se

může stát, když to člověk s oslavováním

trošku přežene. Avšak oproti tomu, s čím

se bude muset potýkat banda v Hot Tub

Time Machine, je ztráta kamaráda ve

Městě hříchu ještě pohoda. S Adamem se

rozešla přítelkyně, Lou je pravý muž na

party, avšak žádnou pořádnou party

nemlže najít, Nicka kontroluje jeho žena

na každém kroku a Jacob se stal závislým

na videohrách, přičemž už ani neopouští

byt.  Naskytne se jim možnost opravit něk-

teré chyby z minulosti a připravit si novou

budoucnost - jeden najde novou životní

lásku, druhý se naučí jak čelit ženám, další

najde své štěstí a poslední se ujistí, že stojí

za to žít.

Dastan, který touží dokázat ostatním, že je

více než schopný bojovník, vede útok na

Alamut, mírumilovné a posvátné město, v

němž se podle zpráv špehů hromadí zbraně,

dodávané nepřáteli Persie. Ve skutečnosti se

ale v Alamutu ukrývá mnohem tajemnější a

vzácnější poklad – legendární Písky času,

které smrtelníkům umožňují obracet tok

času. Dastan získá prastarou dýku se

skleněným jílcem, která je klíčem k ovlád-

nutí Písků času, ale král Sharaman je zavra-

žděn a z vraždy je obviněn Dastan. Ten se

tak ocitá na útěku a zoufale touží po očiště-

ní svého jména. Navzdory výhradám spojí

své síly s Taminou, odvážnou mladou ala-

mutskou princeznou, jejíž rodina strážila

Písky času po celá staletí a která udělá

cokoliv, aby je ochránila. Dastan a Tamina

– kteří jsou od samého počátku jako voda a

oheň – jsou nuceni přežít pouť vražednou

pouští i úklady ještě vražednějších nepřátel

– jako například lstivého šejka Amara. „Jde

tak trochu o darebáckého oportunistu,“

popisuje svou záludnou postavu Alfred

Molina. „Vlastně mu nezáleží na tom, jest-

li porušuje zákony. Občas je poměrně

nebezpečný. Šejk Amar o sobě říká, že je

obchodník. Chová se nestandardně, nekon-

venčně a v zásadě je to zloděj. Ale i z něj se

posléze stane Dastanův pomocník. Oba

jdou za stejným cílem, ačkoliv ze zcela

odlišných důvodů.“

PRINC Z PERSIE – PÍSKY POUŠTĚ Režie:Mike Newell

Britské ostrovy nebyly ve 13. století opti-

málním místem k životu. Už tak chudá

země ještě financovala ambiciózní

křížové výpravy svého krále Richarda. V

řadách jeho vojsk hájil problematickou

čest Anglické koruny i bezejmenný lučišt-

ník Robin. Ten se stane očitým svědkem

smrti krále při obléhání francouzského

hradu a spolu s několika kumpány se roz-

hodne na vlastní pěst dostat se po letech

trmácení světem co nejrychleji domů, do

Anglie. Ocitá se v hrabství Nottingham,

které ovládá bezskrupulózní šerif.

Málokdo se mu dokáže vzepřít, jednou z

výjimek je Lady Marion, která spravuje

panství svého tchána, zatímco její muž

bojuje za krále. Situace se ještě zhorší po

Richardově smrti, když na trůn nastoupí

slabý král Jan s dvorním našeptávačem

Gisbornem, který tajně osnuje francouz-

skou invazi do země. Ve chvíli nejvyšší

nouze ale přichází doba hrdinů. Hrdinů

jako je Robin. Muž, který se pokusí napl-

nit prázdné pojmy jako právo, spravedl-

nost a národní hrdost. 

ROBIN HOOD                                   Režie: Ridley Scott

Téma vztahu prarodičů, rodičů a jejich

synů a dcer se prolíná celou tvorbou

režisérky a scenáristky Alice Nellis a v

případě jejího nejnovějšího snímku pak

dostává podobu zásadních otázek týka-

jících se zplození potomstva. Partnerská

řešení jsou vždy relativní a nikoho nelze

jednoduše odsoudit. Autentičnost herec-

kých reakcí se režisérka pokusila podpořit

chronologickým natáčením, kdy herci

znali ze scénáře pouze osud svých postav,

nikoli celý příběh, a museli tak neustále

improvizovat.Čtyři příběhy filmu tvoří

mozaiku osudů několika manželských či

partnerských dvojic, které v určitém zlo-

movém bodě života řeší otázky chtěného,

nechtěného, vytouženého nebo zmařeného

rodičovství. Záměrem scénáristky a

režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí

souběžného vyprávění několika příběhů,

že problém moderního rodičovství je širší

a hlubší než konkrétní situace kterékoliv

jednotlivé postavy. Domácí režisérka číslo

jedna opět přichází s příběhem, který se

může dotknout diváků bez ohledu na věk

či postavení. Každý z vyprávěných příbě-

hů o touze po dítěti, osudovém rozhodnutí,

zda dítě mít či nemít nebo snaze vyrovnat

se s nástrahami, které před nás život posta-

vil, může být právě ten váš. 

MAMAS AND PAPAS Režie: Alice Nellis

Kuky se vrací je dobrodružný i poetický,

rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role

přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie.

„Dlouho jsem toužil udělat film, v němž

bych se mohl věnovat drobným detailům -

hmyzu, světlu v listí, letícímu chmýří a

vůbec mne zajímalo, co se na scéně ode-

hrává, když herci odejdou. Různě jsme to

do svých filmů pašoval, ale šlo to těžko.“

vysvětluje režisér Jan Svěrák impulzy k

natočení filmu, jehož hlavními, ale nikoliv

jedinými, hrdiny jsou loutky . „Napadlo

mne tedy změnit měřítko a zasadit příběh

přímo do mikrosvěta, jeho protagonisty

udělat dostatečně malé, aby kořeny stromu

byly dekorací, světlo v malinových listech

dělalo atmosféru, chmýří bylo rekvizitou a

veškerý hmyz přirozeným komparsem,“

dodává Jan Svěrák, který je zároveň auto-

rem scénáře a jako u většiny svých posled-

ních filmů také producentem. Kuky se

vrací je příběhem šestiletého kluka Ondry,

který trpí astmatem, a tak ze “zdravotních

důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka

- růžový medvídek Kuky. Když maminka

vyhodí Kukyho do popelnice, začne praco-

vat Ondrova fantazie, v níž prožívá

Kukyho dobrodružství v neznámém

přírodním světě. Je to ale opravdu jen sen

malého kluka a nebo se Kuky skutečně

vydal za největším dobrodružstvím svého

plyšového života?

KUKY SE VRACÍ Režie: Jan Svěrák

Devatenáctiletou Alenku, občanským

jménem Alice Kingsleyovou, čeká záži-

tek, na který hned tak nezapomene. Když

ji na viktoriánské zahradní slavnosti na její

počest požádá o ruku Hamish, bohatý, ale

přihlouplý syn lorda a lady Ascotových,

sebere se a uteče pryč. Vydá se za

králíkem v saku a s kapesními hodinkami,

kterého viděla pospíchat po louce. Bílý

králík (kterého namluvil Michael Sheen)

záhy zmizí do králičí nory. Alenka najed-

nou pocítí zvláštní nutkání následovat ho,

do nory spadne a po pádu, který působí

skoro jako podivný sen, se ocitne v kru-

hové místnosti s celou řadou dveří. Poté,

co si zkusí lahvičku s nápisem „Vypij

mě“, jejíž obsah způsobí, že se zmenší, a

koláčem, na kterém je zdobeně napsáno

„Sněz mě“, a po kterém se zase zvětší, se

jí nakonec podaří jedněmi z dveří projít a

ocitá se v ohromujícím a fantastickém

světě. Tam se setkává s celou škálou pozo-

ruhodných postav, od vychloubačného

Plcha až po vyšinutého Kloboučníka

(Johnny Depp), od zubící se kočky Šklíby

(namluvil Stephen Fry) až po houseňáka

Absaloma, kouřícího vodní dýmku (a pro-

mlouvajícího hlasem Alana Rickmana),

od podivné Bílé královny (Anne

Hathaway) až po její zlou starší sestru

Srdcovou královnu (Helena Bonham

Carter). 

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ                           Režie:Tim Burton

TO BYL ZÍTRA FLÁM Režie:Steve Pink
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ČTVRTEK  3. ČERVNA

19:00   NÁJEMNÍCI PANA SWANA

Divadlo pod Palmovkou Praha
divadelní sál skupina A
Brilantní komedie o tom, jak těžké je někdy mluvit

pravdu. Erik Swan přijde na vychytralý způsob, jak

se dostat k penězům, a vymyslí malý podfuk s fik-

tivními nájemníky. Postupem času se mu však situ-

ace dokonale vymkne z rukou. Hrají: J. Teplý ml.,

R. Zima, F. Rajmont j.h, Z. Slavíková, M. Pleštilo-

vá,  B. Valentová,  R. Čtvrtlík/K. Vlček,  I. Kubečka,

J. Konečný a  E. Kodešová, režie: Antonín Procház-

ka, konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 210, 220, 230 Kč

PÁTEK 4. ČERVNA

10.00  STRAŠIDLENÍ 

aneb NEBOJTE SE ČARODĚJNIC

Divadélko Verva Praha
divadelní sál pro školy
Pořádá SONS Prostějov v rámci Dnů umění nevi-

domých na Moravě. Podpořilo město Prostějov

Vstupné 10 Kč

17.00  TAK TROCHU DEKAMERON

Divadélko Verva Praha
divadelní sál pro veřejnost
Hra diváky zavede do poklidného, půvabného

městečka kdesi v Itálii, kde bydlí samí spořádání a

důstojní lidé a kde dny jdou za sebou jeden jako

druhý. Ospalá atmosféra se ovšem může velmi

rychle rozproudit, například když se do městečka

přistěhuje svůdná vdovička, a nebo když se na

náměstí objeví nebezpečně šarmantní pan Giacomo.

To se pak začnou dít věci... Text volně podle Deka-

meronu G. Boccacia zpracovali členové souboru

nevidomých a slabozrakých, stejně jako  hudbu a

texty k písním. Pořádá SONS Prostějov v rámci

Dnů umění nevidomých na Moravě. Podpořilo

město Prostějov. Vstupné 20 Kč

NEDĚLE 6. ČERVNA

10:00  MICHALOVA BRNKAČKA

aneb Když se Michal dobře naladí
divadelní sál pohádková neděle

pro děti a rodiče
Aby si mohl Michal zabrnkat na nový hudební

nástroj, potřebuje struny. Když mu je nepůjčí ben-

džo, harfa ani basa, rozhodne se, že si poradí sám.

Přeci vymýšlet „světové“ vynálezy  to je pro Micha-

la „brnkačka“. Stejně tak i složit z not písničku,

bude pro něj nakonec hračka! Michal je vždycky

dobře NALADĚNÝ a tak "hraní" bude jistě zábava,

poučení i potěšení, těšíme se na vás!Konec předsta-

vení asi v 11 hodin. Pořádá Pragokoncert

Vstupné  110, 130, 150 Kč

ÚTERÝ 8. ČERVNA

19:00  Milan Kundera

JAKUB A JEHO PÁN

Pocta Denisi Diderotovi
Divadlo Bez zábradlí Praha

divadelní sál mimo předplatné
Nejslavnější český Jakub a jeho pán - Jiří Bartoška

a Karel Heřmánek – skládají po třiceti letech

opět hold Denisi Diderotovi, neméně slavnému

Milanu Kunderovi, ale hlavně divadlu, které nepo-

strádá šarm a vtip! Vtipná, hravá, moudrá i jízlivá

variace na Diderotův román Jakub Fatalista. Setkání

dvou epoch,  dvou žánrů, dvou autorů, nezapome-

nutelného sluhy Jakuba a jeho pána. Příběh o přátel-

ství, lásce, zradě a také o cestě. Putování za tím, kdo

jsme a co určuje naše kroky. Jediný autorův drama-

tický  text, který "má bez výhrad rád a chce

vydávat".J. Bartoška, K. Heřmánek, V. Freimanová,

Z. Žák, J. Carda, D. Morávková ad.

Režie: Ivan Rajmont. Konec představení asi ve

21.30 hodin

Vstupné 290, 310, 330 Kč

VYPRODÁNO

NEDĚLE 13. ČERVNA

19:00   Arnošt Goldflam

ŘEDITELSKÁ LÓŽE         

Divadlo v Řeznické Praha
jeviště za oponou mimo předplatné
Klauni, staří komedianti, Learové a Hamleti,....tak

by se možná daly nazvat dvě ústřední postavy insce-

nace Arnošta Goldflama Ředitelská lóže. 

Co je to vlastně ředitelská lóže? Kdo v ní sedí?

A. Švehlík, S. Zindulka, režie: Arnošt Goldflam

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 200, slevy 100 Kč

PONDĚLÍ 21. ČERVNA

19:00   Miro Gavran

VŠE O ŽENÁCH         

Studio DVA Praha
divadelní sál skupina 5P
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno

ví...a to nejen o ženách.

Hrají: A. Šišková, J. Schneiderová, J. Krausová, M.

Slaný/J. Jackuliak

Režie: Jana Janěková

Konec představení asi ve 21.30 hodin

Vstupné 220, 240, 260 Kč

VYPRODÁNO

STŘEDA 23. ČERVNA

19:00   „TANČÍRNA U MIKOSE“

Divadlo POINT 

uvádí představení 

za podpory

společnosti MICOS s.r.o.

divadelní sál mimo předplatné
Účinkují členové pražských divadel Marika Pro-

cházková, Vasil Fridrich, Michal Zelenka ad., herci

Divadla Point Miroslav Ondra, bratři Ondřej a Jiří

Krátcí, Vítězslav Lužný ad., Čistě přírodní produk-

ty, TŠ Pirouette a hudebníci Antonín Dlapa a Jan

Pospíšil.Režie: Aleš Procházka

Vstupné 120, slevy 60 Kč

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

Divadlo Point má 5 let aneb
Co vynechat?

Několikrát jsem se pokusil shrnout na pár řádek krátkou historii Divadla Point.

Ve snaze dosáhnout nadhledu a stručnosti jsem vynechával napřed své osobní

vzpomínky, pak různá jména, pak anotace představení a nakonec i jména jed-

notlivých inscenací. Takže informační hodnota takového pahýlu rovnala se nule.

Zkusil jsem to znovu… Efekt byl tentokrát opačný. Náběh na memoáry (nudné

a nečtivé). A nakonec tohle. Posuďte sami.

Počátkem roku 2005 se sešlo několik šťastných náhod. První: ředitel Gymnázia

J.Wolkera ing. Michal Šmucr se nadchnul pro nápad založit a podpořit studentské

divadlo. Druhá: ředitel ScholaServisu Mgr. Miloš Forst přebudoval bývalou žehlírnu

v Olomoucké ulici 25 na divadelní studio. Třetí: Miroslav Ondra, Vítězslav Lužný a

Aleš Procházka vymysleli POINT. Po úspěšných muzikálech na prknech Městského

divadla se nyní divadelníci, tehdy převážně studenti středních a vysokých škol, stěho-

vali do divadla studiového typu (v Prostějově jediného!). A tak 2.května 2005 bylo

STUDENTSKÉ DIVADLO POINT při Gymnáziu J. Wolkera otevřeno slavnostní

premiérou hry irského dramatika J.M.Synge Studna světců. Občas si ještě ansámbl

Divadla Point odskočil na velké jeviště s muzikály Čajzni škváru, Olivere! (Čech –

Ondra – Lužný – Procházka) a Piky, piky na hlavu (Čech – Ondra – Procházka), ale

už se suverénně zabydlel ve svých prostorách na Olomoucké. Tam se kromě níže uve-

dených inscenací odehrávaly i koncerty, soutěže, pohostinská představení (HaDivadlo

Brno, Buranteatr Brno, Tramtárie Olomouc a další), zábavné pořady, semináře a hap-

peningy. Tak je tomu až do současnosti. Když nyní vynechám výčet divadelních přeh-

lídek, odkud si Point pravidelně vozí nejrůznější ocenění, přehlídek, které Point

pomáhá organizovat, filmů, které vznikají každoročně na filmovém táboře (pod zášti-

tou náměstka hejtmana Olmouckého kraje Mgr. Aloise Mačáka), společenských akcí,

kde se Point často prezentuje a další činnosti, nezbude, než poděkovat všem, kdo nás

podporují – všem našim mecenášům, kteří finančně podporují jednotlivé akce a samo-

zřejmě našim diváků, bez kterých by naše snaha neměla žádný význam. Děkujeme.

Přijďte s námi oslavit závěr 5. sezóny do Divadla Point dne 29. června 2010 v 19

hodin. V komponovaném pořadu vystoupí členové Divadla Point a jejich hosté.

Těšíme se na vás.

Inscenace a vystoupení 2007 – 2010

Švédský stůl (David Drábek; režie Jakub Hyndrich), premiéra 23. listopadu 2007 

Ostrov pokladů (podle R. L. Stevensona napsali Aleš Procházka a Miroslav Ondra;

režie Miroslav Ondra), premiéra 7. Prosince 2007 

Strakonický dudák aneb O naplněném snu (J. K. Tyl; režie Aleš Procházka), pre-

miéra 18. dubna 2008 

Plán R (na motivy filmu Dr. Divnoláska; režie Jakub Hyndrich), premiéra 9. května

2008 

Kramářská píseň o dvou osobách ženských (hudba Arnold Prokop)

Balada o očích topičových a čtyři krátké básně (Jiří Wolker; hudba Karel Štulo)

Kabarety Divadla Point 2008 – 2010 

Jízda s Elvisem I. a II., Pocta “muži v černém” Johnny Cash (režie Alois Mačák)

Cabaret Bohéma, America, Sexy dance – taneční vystoupení (choreografie Geogi-

na Mendez, Pavlína Novotná, Markéta Novotná)

V+W (režie Miroslav Ondra a Aleš Procházka)
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Letos poprvé se kostely a kaple v Prostějově připojí k celostátní akci 

NOC KOSTELŮ

 KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

18:00 CHVALME PÁNA S MARIÍ 

Mše svatá s májovou pobožností k Panně Marii.  

19:00 CO SE JEN TAK NEVIDÍ

Komponované prohlídky kostela s průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obcho-

du do míst, kam se běžný návštěvník kostela nedostane. Hned v úvodu vás

čeká překvapení . 

Prohlídky se opakují každou celou hodinu ve 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 hod.

19:20 S KYTAROU DO KOSTELA?

Společné zpívání spirituálů a mládežnických písniček s kytarou.   

20:20 PROSTĚJOVSKÝ ZÁZRAČNÝ KŘÍŽ

Komentovaná prohlídka hlavního oltáře se zázračným křížem s PhDr. Karlem

Kavičkou. 

21:15 SKVOSTY KLASIKY

Mezzosopranistka MgA. Pavla Zbořilová s áriemi z děl J. S. Bacha, A. Dvo-

řáka, F. P. Schuberta. 

23:45 POŽEHNÁNÍ MĚSTU

Noc ukončíme společnou ekumenickou modlitbou a požehnáním městu a

jeho obyvatelům.

HUSŮV SBOR

18:15 DIVADLO PRO DĚTI

Představí se vám dětský dramatický soubor ZUŠ Prostějov.  

19:30 MALÁ KONCERTNÍ OCHUTNÁVKA

Viola a varhany v podání Josefa a Vandy Jandových.  

20:00 STOPY V NÁS

Práce s netradičním výtvarným materiálem. 

20:00 KAM SE JEN TAK NEMŮŽE

Prohlídka kůru s varhanami, fary a meditačního zátiší „Zdi nářků“ s vložením

vlastní prosby.  

21:00 DIVADLO PRO VELKÉ

DS „Tragaču, tragaču“ – seskupení mladých dívek z Prostějova.  

22:00 JAM SESSION

Jam session náhlých husitských hudebníků s ochutnávkou mešního vína a

verši K.Kaprálové.  

23:00 MODLITBA V DUCHU TAIZÉ 

23:30 NOČNÍ PROHLÍDKA S PŘEKVAPENÍM

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

18:00 ZKAMENĚLÁ POHÁDKA ANEB 255 LET HISTORIE I 

Komentovaná prohlídka kostela, sakristie, refektáře,... 

19:15 POETICKÝ REFEKTÁŘ

Půvabné verše Martina Jančíka bude v krásném a romantickém sále bývalé

klášterní jídelny recitovat Jarmila Hlaváčová. 

20:00 NÁVRAT K BOHU aneb Meditační chvilka v tichu kostela. 

21:00 ZKAMENĚLÁ POHÁDKA ANEB 255 LET HISTORIE II 

Komentovaná prohlídka kostela, sakristie, refektáře,... 

22:15 ZAMYŠLENÍ V CITADELE

A. de Saint-Exupéry a Jarmila Hlaváčová – čtení z děl slavného spisovatele. 

23:00 KRÁSA BAROKA

Velký předpůlnoční koncert barokní hudby pro varhany, trubku a tympány –

vystoupí Ondřej Mucha a hosté.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

18:00 MŠE SV. NA ZAHÁJENÍ NOCI KOSTELŮ

Mši sv. s májovou pobožností bude celebrovat P. Wladyslav Mach, provinci-

ál SDS.  

19:00 PODIVUHODNÉ SOUSOŠÍ

V komentované prohlídce se seznámíte s historií kostela a sousoším na hlav-

ním oltáři.  

21:00 AŤ NAŠE STRUNY ZNÍ Vystoupení scholy našich mladých. 

22:00 NOČNÍ ADORACE 

Příležitost k rozhovoru s knězem, soukromé prohlídce, modlitbě nebo jen zti-

šení srdce.

KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE

18:00 TAK TOHLE JSME MY

Pojďte s námi hledat skřítka Gilla, virtuálně zajeďme na kolech do Roháčů,

jaký byl Mikuláš ...  

19:30 MLADÍ KYTARISTÉ - Vystoupí Instrumental and voice Nick group.  

20:30 CHVÁLÍME PÁNA, JAK UMÍME. PŘIDÁTE SE?

Ke zpěvu vás vybídne naše schola pod vedením Mgr. Jany Růžičkové  

21:15 PŮLHODINKA SBOROVÉHO ZPĚVU 

Zpěvná skupina nejen z Brodku u PV, která nás už několikrát mile potěšila.  

22:00 JIŽ DVAKRÁT ZRUŠENÝ KOSTEL OPĚT ŽIJE!

S pohnutou historií kostela vás seznámí PhDr. Karel Kavička. 

23:00 MEDITUJME A ZAŽÍVEJME PROŽITÉ…

Prohlídky, meditace, promítání a meditační hudba.

KAPLE SV. ANNY DROZDOVICE

18:00 SETKÁNÍ S MARIÍ Májová mariánská pobožnost. 

18:45 UDEŘME DO STRUN, ROZEZVUČ SE KYTARO...

Starozákonní zpěvy s kytarou - neokatechumenátní společenství farnosti

Povýšení sv. Kříže. 

19:15 ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY

Krátké seznámení s neznámou a zapomenutou historií místa. 

19:30 CO SE BĚŽNĚ NEVIDÍ

Projdeme si společně i běžně nepřístupná místa kaple. 

20:00 MEDITACE V NOČNÍ KAPLI  

Večerní ztišení s možností soukromé meditace. 

KAPLE SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH

18:15 JEN SI TAK HRAJEME

Hudební vystoupení našich nejmladších. 

19:00 NĚCO Z HISTORIE KAPLE SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH

Dějiny výstavby, duchovního života a posledních oprav kaple.  

19:30 VIDĚNO ZBLÍZKA Společná prohlídka kaple. 

20:00 MÉ RTY TĚ CHVÁLÍ, PANE 

Večerní nešpory – z denních modliteb církve. 

20:15 BŮH PROMLOUVÁ V TICHU  

Večerní ztišení s možností soukromé meditace.

SBOR ČESKÝCH BRATŘÍ

18:15 ZTIŠENÍ 

Bible Kralická a ekumenická, písně staré Jednoty bratrské a současné.

19:00 RÁMUSNÍCI - Gospel známý i neznámý v podání dětské kapely. 

19:30 PĚVECKÝ SBOR EXAUDI

20:30 ČTENÍ A ZPÍVÁNÍ 

Ochutnávka vína z měchů starých i nových: J.Blahoslava, J.A.Komenského,

S.Karáska a dalších. 

21:30 HUDBA  PRO FLÉTNU 

22:00 A. DVOŘÁK: BIBLICKÉ PÍSNĚ 

23:00 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 

Záštitu převzal starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař

Více informací na  www.nockostelu.cz

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

1.4. – 6. 6.

Josef Franc/Ivo Snídal/Martin Snídal – Via

Baltica - fotografie z putování Lotyšskem a

Estonskem

1. 6. – 5. 9.

Rodinný tábor - výstava přibližuje přede-

vším osud vězňů z transportů, kteří přijeli z

Terezína do Osvětimi v září 1943 a byli tam

zavražděni v noci z 8. na 9. března 1944.

27. 5. – 5. 9.

Z historie četnictva a policie 

15. 6. – 9. 9.

Za krásou, která hřeje. Gotické a renesančí

kachle....

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

29. 4. – 13. 6.

LŠÚ Prostějov – 110 let od založení

17. 6. – 19. 9.

Z historie armády v Prostějově

MUSIC OF 
THE MISSISSIPPI RIVER 
OPĚT V PROSTĚJOVĚ

V prostějovské hudební kavárně Bota-

nico Café vystoupí ve středu 23. června

od 19.00 hodin již podruhé česko-slo-

venské hudební duo Music of the Mis-

sissippi River. 

Slovenský hráč na resofonickou kytaru a

držitel prestižního ocenění Slovenský blu-

esman roku 2008 Ľuboš Beňa a Matěj

Ptaszek, český pouliční bluesový hudeb-

ník, se vrací k tradiční formě černošské

hudby 20. a 30. let. Beňa putoval za auten-

tickým pouličním blues do oblastí americ-

kých států Mississippi, Arkansas a Tennes-

see. Matěj Ptaszek, hráč na foukací harmo-

niku, považuje ulici za nejpřirozenější pro-

středí vhodné pro interpretaci blues –

podobně jako hudebníci z Mississipské

delty. Typický je pro něj falzetový zpěv

přenášený a zesilovaný mosaznou troubou

starého gramofonu. Při poslechu těchto

dvou pozoruhodných bluesmanů máte

pocit, že slyšíte autentické melodie hudeb-

níků z Mississippské delty. 

Koncert se koná v komorním prostředí

kavárny Botanico Café (Wolkerova 3, Pro-

stějov). Hudební zážitek si návštěvník

může zpříjemnit šálkem kávy, čaje či

sklenkou moravského vína.

Soutěžní otázka:

V kavárně Botanico Café můžete zakoupit
kvalitní moravská vína. Které moravské
vinařství je v kavárně zastoupeno?
a/ PATRIA. Víno z Kobylí

b/ Vinařství Krist

c/ Vinařství Mikrosvín Mikulov

Ze správných odpovědí bude vylosován

výherce, který obdrží dva lístky na koncert

Music of the Mississippi River.

Odpovědi zasílejte na adresu:

mirka@manufacture35.cz

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Pátek

28. 5.

2010

Noc kostelů
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

akce pro veřejnost

Den životního prostředí

KDY: sobota 5. června od 9:00 do 13:00

hodin

KDE: náměstí T.G.M v Prostějově  

Oslava Dne životního prostředí na náměstí

TGM v Prostějově ve spolupráci s Okrašlo-

vacím spolkem města Prostějova a Zdravým

městem Prostějov. Pro děti i dospělé bude

připravena řada aktivit zaměřených na

ochranu životního prostředí.

akce pro účastníky soutěže

Finále korespondenční soutěže

„Všechny tváře vody“

KDY: pondělí 7. června od 8:30 hodin

KDE: biokoridor Hloučela 

Závěrečné kolo pro nejlepší týmy řešitelů

korespondenční soutěže „Všechny tváře

vody“ spojené s vyhlášením vítězů.

stezka pro žáky

Den životního prostředí pro školy

KDY: středa 9. června

KDE: zahrada Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov

Přírodovědná stezka pro žáky 1. - 5. tříd

zaměřená na smyslové poznávání přírody. 

Na děti bude čekat hmatová stezka pro bosé

nohy, xylofon a pozorování vodních živočichů

v jezírku i pod kameny. Aktivity jsou určeny

vždy pro jednu třídu a začínají každou hodinu

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

přihlásit na iris@iris.cz nebo telefonicky 582

338 278, 603 298 039.

exkurze

Na lodičkách za bobry

KDY: pátek 11. června 

KDE: odjezd autobusu v 17:00 hod. z

Joštova nám. v Prostějově

Večerní pozorování bobrů v jejich přiro-

zeném prostředí přímo z vodní hladiny na

přírodním koupališti Poděbrady u Olomou-

ce. Pozorování z lodiček bude doplněno

odborným výkladem a zajímavostmi z

bobřího života. Návrat kolem 21. hodiny.

Cena zájezdu: 80 Kč. Nutno se přihlásit nej-

později do 8. 6. na 603 298 039, 582 338 278

nebo iris@iris.cz.

vycházka

Setkání s bylinkami Kosíře

KDY: sobota 12. června

KDE: sraz v 9:45 na vlakovém nádraží v

Čelechovicích na Hané

Odjezd vhodného vlaku z Prostějova v 9:26

z hlavního nádraží, v 9:29 z místního nádra-

ží.Vycházka se znalcem léčivých rostlin Vla-

dimírem Vytáskem po rozkvetlých loukách

přírodního parku Velký Kosíř.  Návrat do

Prostějova kolem 16:30. Vlak z Čelechovic

odjíždí v 16:14.  S sebou: peníze na vlak,

dobrou obuv, jídlo a pití na celý den.

tvořivá dílna

Keramika: Tvoříme pro radost

KDY: pondělí 14. června od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba dekorativních předmětů z keramiky

podle vlastní fantazie.

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení

s sebou.

zájezd

Archeoskanzen Modrá 

KDY: sobota 19. června 

KDE: odjezd v 8:30 hodin z Joštova

náměstí v Prostějově vlastním autobusem  

Zájezd do velkomoravského sídliště střed-

ního Pomoraví nedaleko Uherského Hradi-

ště, kde budou probíhat oslavy letního sluno-

vratu. Cestou podnikneme výšlap na nejvyšší

kamennou rozhlednu na Moravě stojící na

kopci Brdo ve Chřibech, a také se podíváme

na 40 m vysoký památný strom sekvojovec

obrovský v obci Břestek-Chabaně.

Předpokládaný návrat kolem 19. hodiny.

Poplatek 100 Kč (za dopravu) je třeba zapla-

tit předem. Vstupné si hradí každý sám.

Nutno se přihlásit do 14. června na

iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278,

603 298 039.

stezka pro žáky

Den životního prostředí pro školy

KDY: pondělí 21. června

KDE: biokoridor Hloučela, občerstvení U

Abrahámka

Přírodovědná stezka pro žáky 5. – 9. tříd. Nau-

čně zábavná stezka povede proti toku říčky

Hloučely a bude zaměřená na pozorování

živočichů a rostlin.Aktivity jsou určeny vždy

pro jednu třídu a začínají každou půlhodinu od

8:30 do 11:30 hodin (poslední start). Délka

jedné stezky včetně vyhodnocení je cca 1

hodinu. Nutno se předem přihlásit na

iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278,

603 298 039.

stezka pro žáky

Hrátky s přírodou na Hloučele

KDY: středa 23. června

KDE: biokoridor Hloučela

Zábavná stezka pro žáky 1. - 4. tříd povede

biokoridorem Hloučela po stanovištích s

přírodovědnými otázkami a úkoly. Žáky bude

čekat i lanová lávka přes Hloučelu.Aktivity

jsou určeny vždy pro jednu třídu a začínají

každou hodinu od 8:30 do 11:30 hodin

(poslední start). Délka jedné stezky včetně

vyhodnocení je cca 1 hodinu. Nutno se pře-

dem přihlásit na iris@iris.cz nebo telefonicky

582 338 278, 603 298 039.

tvořivá dílna

Malování na kameny 

KDY: pátek 25. června od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba ozdobných kamenů do zahrádky

nebo těžítek na psací stůl ubrouskovou techni-

kou.Poplatek 50 Kč za osobu.

tvořivá dílna

Keramika: Tvoříme pro radost

- glazování

KDY: pondělí 28. června od 16:00 do 18:00

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Závěrečná tvořivá keramická dílna. Výroba a

glazování dekorativních předmětů z keramiky.

Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s

sebou.

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“

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ČERVEN 2010:

HUDEBNÍ OBOR:

Prostějovské dny hudby 

3.6. 2010 v 19.00 hod. 

sál ZUŠ   KONCERTNÍ DUO  

Arthur Greene a Solomia Soroka  

8.6.2010 v 17.00 hod. přednáškový sál ND 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ

Třídní besídky – sál ZUŠ v 17.00 hod. 

7.6., 9.6., 10.6. a 11.6. 2010

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

MEDart - program na str. 20

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka – Kravařova ul.  FOTOSOUTĚŽ 

Vernisáž 1.6. 2010 v17. 00hod. spojená  s vyhodnocením vítězných prací.

Ohlédnutí do budoucnosti 

Výstavní prostory Muzea Prostějovska, Úprkova 18, Špalíček

Výstava žáků a bývalých absolventů ke 120. výročí založení  školy. 

Výstava potrvá od  29.4. do 13. 6. 2010

Sobotní akce s výtvarným oborem 

5.6. 2010 „ Čunínská střela „ reportáž o životě na dráze 

Akce je určena zájemcům o focení a kresbu. 

Přihlášky – výtvarný obor Vápenice 3

pí. uč.Z.  Davidová , tel. 582 351 752 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ

22. – 24. 6. 2010  od 14.00 hod. – 17.00 hod.

ZUŠ dává možnost nahlédnout do výuky ve všech oborech : hudebním, literárně-

dramatickém, tanečním ( Kravařova ul. 14 ) a  výtvarném ( Vápenice 3 ) .

Den otevřených dveří je spojen se zápisem žáků na nový školní rok.

Zvláště rádi uvítáme zájemce o výuku hry na bicí nástroje ( xylofon, tympány ) ,

žesťové nástroje ( trubka, tuba, pozoun ),  smyčcové nástroje ( housle, violoncello ) 

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA 

Je aktivita prostějovské mládeže dosta-

tečná? Jakou má úroveň? Uvědomují si

mladí lidé, že jsou evropskými občany?

Přemýšlejí o evropských tématech, o

budoucnosti Evropské unie? Jaké jsou

hodnoty  vznikající evropské společnos-

ti a jaké by měly být? 

Nejen na tyto otázky bude hledat odpově-

di 31 mladých lidí v projektu Malá mořs-

ká víla. K setkání mládeže ze ZUŠ V. A.

Prostějov (ČR) a ze ZUŠ J. K. Bratislava

(SK) dojde 14. – 20. června 2010. Všich-

ni účastníci navštěvují na svých domov-

ských ZUŠ hudební nebo taneční nebo

literárně-dramatický obor.  Cílem je spo-

lečná spolupráce nadané mládeže, zážitek

ze společné aktivity taneční, divadelní a

hudební. Účastníci budou v průběhu pro-

jektu pracovat s příběhem H. Ch. Ander-

sena Malá mořská víla, který vypráví o

spojení dvou různých světů, o lásce, sebe-

obětování apod. Mládež bude pracovat

metodami neformálního učení, vyzkouší

si činnosti a aktivity, se kterými se dopo-

sud neměli možnost setkat v klasické

výuce ZUŠ.Hlavní cíl však spočívá  v

obnovení nedávno narušených vzájemně

česko-slovenských vztahů pomocí umě-

leckých směrů a umělecky vedené nadané

mládeže.V průběhu jednoho týdne vznik-

ne i malé představení, které  návštěvníci

budou moci shlédnout 20. června v

11.00hod v altánku ve Smetanových

sadech v Prostějově.Projekt podpořila

Česká národní agentura program „

Mládež v akci“.  

Základní umělecká škola Vl.Ambrose,
Kravařova 14, Prostějov 796 01

“MLÁDEŽ V AKCI” 
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA 
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15.6. – 19.6

53. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FESTIVALU WOLKRŮV PROSTĚJOV

Neformální část festivalu se bude odehrávat ve večerních hodinách na nádvoří prostějovského

zámku, kde vystoupí známé  prostějovské kapely a uskuteční se „První Wolkrácká Slam poetry“.

7.6. – 7.7. ZDENĚK VYSLOUŽIL - Kresby 

Vernisáž: 7.6.2010 v 17.00 hodin.

15.6. – 7.7. Město Prostějov vás vítá 

Vernisáž: 15.6.2010 v 20.30 hodin

fotografie dvorního fotografa Wolkrových Prostějovů Boba Pacholíka. 

Úvodní slovo: Ondřej Vaculík

Výstavy jsou otevřeny 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. 

čtvrtek 3.6.

9.20 a 10.30 hodin   Vítání nových občánků města Prostějova 

(obřadní síň prostějovské radnice)

14.00 – Setkání jubilantů města Prostějova. Společenské setkání s kulturním programem, ve

kterém vystoupí  děti  ze ZUŠ V. Ambrose. 

středy 2., 9.6

16:30 hodin Čchi kung s Ing. Rudolfem Sosíkem – kurz léčebných cviků

pro běžné nemoci a zdravotní potíže. Liu Zi Jue – čchi kung kombinující léčebné zvuky a pohybová 

cvičení.  Kurz probíhá v 10 lekcích, vždy 1,30 min.  Kapacita kurzu je 20 osob.

Kurzovné: 350,- Kč

čtvrtek 10. 6.

14.00 hodin Setkání jubilantů města Prostějova. Společenské setkání  s kulturním progra-

mem, ve kterém vystoupí  děti  ze ZUŠ V. Ambrose. 

čtvrtek 17. 6.

8.00 hodin  Akademie třetího věku – NÁŠ MALÝ VÝLET – vypravíme se do krajin blízkých,

kde jste ale možná doposud ještě nebyli. Podíváme se do Blanska a do Letovic.

Sraz: před kulturním klubem DUHA, Školní 4

úterý 22. 6.

17:00 hodin Tradiční  čínská medicína – očista těla a duše. Přednáší: Ilona Chromcová z Lanš-

krouna. Vstupné 30,- Kč

čtvrtek 24. 6.

9.20 a 10.30 hodin  Vítání nových občánků města Prostějova

(obřadní síň prostějovské radnice)

vzdělávací a společenské akce 

výstava

program na květen 2010
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NOČNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY 

se za předpokladu bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek a po celý

ASTRONOMICKÝ TÝDEN vždy ve 22. 30 hod. Vstupné 10 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE 

se za předpokladu bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek a po celý

ASTRONOMICKÝ TÝDEN vždy od 15. 00 hodin. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě

děti a dvě dospělé osoby 30 Kč.

31. 5. - 6. 6. ASTRONOMICKÝ TÝDEN

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena: 

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

- každé bezmračné odpoledne v 15. 00 hodin pozorování Slunce, 

- každý bezmračný večer ve 22. 30 hodin pozorování hvězdné oblohy dalekohledy,  

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

31. 5. – 4. 6. v 10. 30, 13. 30 a v 15. 30 hodin, dále každou červnovou středu v 15. 30

hodin LETNÍ POHÁDKA       

Pohádkoví ptáci Labuť, Lyra, Orel kamarádí s Delfínem. Na podzim však mají každoro-

ční starost, ptáci potřebují letět do teplých krajin. Lyra se však létat nikdy nenaučila. Kdo

jim pomůže? Pohádka o kamarádství, které lze objevit i na obloze. Celé léto lze na oblo-

ze najít výrazný trojúhelník, který je tvořen nejjasnějšími hvězdami ze souhvězdí Labutě,

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

XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se do 16.6. každou středu v 16. 30 hodin. Červnová set-

kání budou věnována opakování a obloze o prázdninách. Za bezmračné oblohy doplněno

pozorováním Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

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

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU 

Výstavy jsou přístupné na začátku  astronomických pozorování a v  tom případě jsou

jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč.

AVÍZO! V ÚTERÝ 23. ČERVNA 2010 OD 9:00 DO 12:00 HOD. SE NA NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA V PROSTĚJOVĚ USKUTEČNÍ ŠESTÝ ROČNÍK PROJEK-

TU EVROPSKÉHO FÓRA VĚDY A TECHNIKY A ČESKÉHO PROJEKTU

ČESKÁ HLAVA  S NÁZVEM „VĚDA V ULICÍCH“.

Cílem projektu je popularizace vědy v České republice. Hlavním iniciátorem a organi-

zátorem je Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o.  a  spolupodílí se  Reálné gymnázium a

základní škola města Prostějova, Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově, Cyrilometo-

dějské gymnázium v Prostějově a Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné

učiliště strojírenské v Prostějově. Studenti zmíněných škol předvedou s nezbytnou dávkou

studentské recese sérii komentovaných pokusů většinou z fyziky a chemie. A hvězdárna

umožní široké veřejnosti mj. bezpečně pozorovat speciálním dalekohledem sluneční

fotosféru se skvrnami. Prostějov je jediným městem v České republice, kde se projekt

Věda v ulicích realizuje nepřetržitě od samotného počátku jeho existence

6. 6.  ve 14. 00 hodin, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2009/10 „KOS-

MONAUTIKA“ – LETY DO VESMÍRU

Soutěži bude předcházet povídání o letech lidí do vesmíru. Vstupné 10 Kč. Rodinné

vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 30 Kč.

www.hvezdarnapv.cz 

Změna programu vyhrazena.

JUPITER (pro staromilce Dobropán,

Králomoc, řecky Zeus. Syn Chronose

neboli Saturna a bratr Neptuna neboli

Poseidona a Pluta. Laskavý i škodolibý,

autor mnoha neplech. Vděčný objekt

umělců (mj. Tizian, Rembrandt, Mozart

a další).

Největší planeta naší sluneční soustavy

(jedenáctkrát větší než zeměkoule), v pořa-

dí pátá od Slunce. Sousedí směrem ke Slun-

ci s Marsem a směrem od Slunce s Uranem.

Podobně jako i Saturn, Uran a Neptun, patří

do skupiny tzv. obřích planet. Jupiter je

jejich reprezentantem, mluvíme o planetách

typu Jupitera. Ve všech čtyřech případech

se jedná o plynné planety složené přede-

vším z tekutého vodíku a hélia obklopu-

jících malé skalnaté jádro o průměru asi 20

000 km. To, co tedy dalekohledy vnímáme

jako povrch této planety, žádným pevným

povrchem není, ale jsou to vrcholy oblaků

(viz první foto). Už více než sto roků je pod

rovníkem této planety pozorovatelná tzv.

Rudá skvrna, která není ničím jiným než

velikým vírem chladných oblaků. Jupiter

obklopují tenké a téměř průsvitné, ze Země

nepozorovatelné prstence. Početná a stále

se novými objevy rozrůstající je rodina

měsíců této planety, v současnosti jich

známe 63. Největší z nich se jmenují Euro-

pa, Io (viz druhé foto), Kallisto, a

Ganyméd, jsou to tzv. Galileovy měsíce a

jsou to vůbec první nebeská tělesa objevená

dalekohledem. Simon Marius je pozoroval

koncem listopadu 1609, objev však nepub-

likoval. Galilei je poprvé pozoroval 7. ledna

1610. Považoval je za hvězdy. Po týdnu ale

zjistil, že mění svoji vzájemnou pozici a

zůstávají u Jupitera. Došel k závěru, že

nejde o hvězdy, ale o tělesa obíhající kolem

Jupitera. V jednom ze svých děl (Sidereus

Nuncius) napsal: "Měl bych oznámit světu,

že jsem pozoroval čtyři Planety, nikdy dříve

nepozorované od začátku světa až po dne-

šek... Přišel jsem proto k nepochybnému

závěru, že jsou ve vesmíru tělesa, která se

pohybují kolem Jupitera jako se Venuše a

Merkur pohybují kolem Slunce...". To byl

převratný objev, neboť ukázal, že existují

nebeská tělesa, která neobíhají kolem

Země, a znamenal velkou podporu pro

uznání heliocentrického systému. Galileo

Galilei (viz třetí obrázek) původně nazýval

Jupiterovy měsíce "Medičejské planety" a

označoval je římskými číslicemi I, II, III,

IV. Toto označení se užívalo do poloviny

19. století. Vedlo však k častým zmatkům,

zejména když byly objevovány další

měsíce. Proto bylo oficiálně přijato pojme-

nování, které užíváme dodnes. Navrhl je už

v roce 1614 již zmíněný Simon Marius na

doporučení Johannese Keplera: "Básníci

vyčítají Jupiterovi, že byl nestálý v lásce.

Zejména připomínají tři krasavice, kterým

se v převlečení úspěšně dvořil. Io (dceři

Inacha, boha řek), Callisto (dceři Lycaona)

a Evropě, dceři Agenora. Pak byl ještě

Ganymed (hezký syn krále Trosa), kterého

Jupiter jako orel odnesl na svých zádech...

Proto se domnívám, že nechybím, když

prvý měsíc nazvu Io, druhý Evropa, třetí

pro jeho nápadné světlo Ganymed a čtvrtý

Callisto...". Marius poznamenal, že "tento

nápad a zvláště navržená jména mi sdělil

Kepler, císařský astronom, když jsme se

setkali...". Pak že jména měsíců planet

nemají své osudy! 

Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci květnu tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
TENTOKRÁTE JUPITER - (DOBROPÁN, KRÁLOMOC, ŘECKY ZEUS)
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Cestujeme s dětmi-beseda pro rodiče s dětmi

do 1,5 roku

v pondělí 7. 6. od 9.00 v MC Dvořákova

Dopravní hřiště -dopoledne na dopravním hřišti

pro rodiče s dětmi

v úterý 29.6. od 9.30 v dopravním centru 

( za místním nádražím)

Odrážedla, tříkolky a koloběžky s sebou! Soutěže a odměny

pro děti. Obě pracoviště MC jsou v tento den uzavřena.

Indiánská poselství 

beseda se Zbynkem Zibby Ellerem, který žil 18 let 

v Kanadě a šest let mezi indiány

ve středu 9.6. v MC sídl.Svobody od 18 hodin, 

rezervace míst v MC

Kreativní večer – Letní šperky

ve středu 16.6. od 18 hodin v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Výlet pro rodiče s dětmi– Bělecký mlýn

v úterý 15.6., MC Dvořákova uzavřeno

Výlet pro rodiče s dětmi- Plumlovská přehrada

ve středu 23.6, MC sídl. Svobody uzavřeno

Informace a přihlášky na oba výlety v MC. 

V případě deště se nekonají.

Běžný provoz na obou pracovištích do 25.6.

Letní provoz od 28.6.

Poděkování

MC Cipísek funguje už dvanactým rokem za trvalé

podpory a spolupráce města Prostějov. MC děkuje

městu Prostějov za poskytnutí veřejné finanční

podpory 200 000 Kč na rok 2010.  

Dne 22. dubna 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 6. května 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.

Daniel Kořínek

Ladislav Pavlík
Kristýna Pavlíková
Petr Smutný

Aneta Vinklerová

Lukáš Pinkava

Magdalena Martykánová

Miriam Kajtárová

Michal Vincourek

Hynek Lorenčík

Emma Götzová

Sofie Jemelková

Nikola Holomková

Natálie Burgetová

Elena Polenová

Samuel Vlk

Nelly Grulichová

Lukáš Kurek

Denis Vaněk

Amálie Anna Bílková

Oliver Dědek

Eliška Havlíčková

Sára Antonie Reková

Marie Novosadová

Nela Začalová

Sofie Havlásková

Adéla Chudožilová

Max Marek Černošek

Saša Marek

Dominik Kovář

Monika Ševčíková

Petr Kanka

Karolína Leitmanová

Sára Černá

David Voráč

Jakub Klement

Filip Mikeš

Filip Marák

Maxim Bureš

Vanesa Rafaelová

Dominik Jirásek

Martin Hnízdil

Judita Wagnerová

Robin Filák

Karolína Fojtíková

Jan Všetička

Šimon Kubinec

Julie Brodová

Samuel Langer

Pavel Miko

Matěj Dostál

Elen Bendová

Dominika Švábeníková

Ellen Loníčková

Tadeáš Kukunaras

Tereza Nováková

Prostějovský veletrh zábavy

Informační centrum pro mládež se opět zúčastní

Prostějovského veletrhu zábavy, který proběhne ve

dnech 3.-4. června 2010, a na němž se představí

organizace pracující s dětmi a mládeží v našem

regionu. Pro návštěvníky budou připraveny

zajímavé aktivity a drobné soutěže.

EVS Tour - seminář

Pokud Vás láká život v zahraničí, ale nikoliv v roli

cizinců, ale uvítáte možnost začlenit se do místní

komunity v rámci projektu, který si vyberete dle

svého zájmu, je pro Vás určen jednodenní seminář

EVS TOUR, který se bude konat 8. června 2010 v

seminární místnosti č.320 Krajského úřadu v Olo-

mouci. Začátek semináře bude upřesněn. Pro více

informací kontaktujte p. Rotterovou, tel. 731 402

119, e-mail: rotterova@cmg.prostejov.cz nebo se

podívejte na www.icmprostejov.cz.

Hrou přes bariéry

ICM Prostějov zve všechny zájemce o stolní a spo-

lečenské hry na netradiční herní odpoledne, která

se uskuteční každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci.

Přijďte si zahrát s našimi dobrovolníky Benem a

Umutem (Evropská dobrovolná služba) nějakou

společenskou nebo deskovou hru (Evropa – otázky

a odpovědi, Kde leží Uppsala?, Heck Meck apod.)

a sbírejte svou účastí a svými výhrami body. V

tomto měsíci se herní odpoledne budou konat v

pondělí 14. května a 28. června 14:30 – 16:30 v

Informačním centru pro mládež Prostějov, Komen-

ského 17. Více informací o soutěži a pravidlech

najdete na www.icmprostejov.cz.   

Den internetu zdarma

V pondělí 21. června 2010 proběhne u příležitosti

Světového dne uprchlíků v našem Informačním

centru pro mládež Den internetu zdarma (14:00 –

17:00). 

Sbírka Sbírej-Toner pokračuje

První sběrný rok ekologicko-charitativně

zaměřeného projektu SBÍREJ-TONER.CZ, který

skončil koncem října 2009, se setkal se zájmem ve

všech regionech ČR. Projekt tedy pokračuje i v

roce 2010. Také ICM Prostějov se zapojuje do 2.

sběrného roku. Až do 30. října 2010 máte možnost

zapojit se do tohoto projektu s ICM Prostějov, pro-

střednictvím sbírání prázdných tiskových kazet,

určených k renovaci. Své prázdné tiskové kazety,

vhodné pro renovaci, uložte do jakéhokoliv

vhodného obalu a přineste je do sběrného boxu v

ICM Prostějov, Komenského 17. Více informací

najdete na www.icmprostejov.cz.

Německá konverzace pro veřejnost

Chcete si procvičit základy konverzace v němčině

nebo si prohloubit své konverzační dovednosti s

rodilým mluvčím a to hravou a zábavnou formou

nad tématy, která vás zajímají? Německou konver-

zaci pro veřejnost vede každou středu od 17:00

hod. Benjamin Rous, účastník Evropské dobro-

volné služby, který působí v ICM Prostějov. Kon-

verzace je zdarma a začít můžete kdykoliv. Více

informací najdete na www.icmprostejov.cz.

Speak English aneb Anglická konverzace pro

veřejnost 

Chcete si zdarma procvičit základy konverzace v

angličtině a prohloubit si své konverzační doved-

nosti a to hravou a zábavnou formou nad tématy,

která vás zajímají? Pak právě pro vás je určena

konverzace s Umutem Dere, účastníkem Evropské

dobrovolné služby z Turecka, která probíhá každé

pondělí 17:00-18:00 a každou středu 16:00-17:00

hod. v ICM Prostějov.Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz.

Informační centrum pro mládež při CMG                                                           Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci květnu své jubileum oslavili:

Vladimír Brožek, Prostějov; Helena Přikrylová,

Prostějov; Marie marková, Prostějov; Ing. Miro-

slav Zikmund, Prostějov; Josef Pinc, Prostějov;

Květoslav Pospíšilík, Prostějov; Zdeněk Dvořák, Prostějov;

Pavel Frank, Prostějov; Josef Kočí, Prostějov; Ladislav

Šťastný, Prostějov; Adolf Rosenberger, Prostějov; Anna Hav-

líčková, Prostějov; Ladislav Procházka, Vrahovice; Věra

Kubíková, Prostějov; Jiří Čarnecký, Domamyslice; MVDr. Jiři-

na Hronková, Prostějov; Zdena Špičáková, Prostějov; Miloš

Hudeček, Prostějov; Anna Brožková, Prostějov; Josef

Jelínek, Prostějov; Marie Marková, Prostějov; Ing. Josef

Matuška, Prostějov; Alice Škrkánková, Vrahovice; Pavel Těh-

ník, Prostějov; Jiřina Loucká, Prostějov.

František Poulík, Prostějov; Jaroslav Langer,

Prostějov; Miroslav Týn, Prostějov; Miroslav

Tetera, Prostějov; Otto Dvořák, Prostějov; Kvě-

toslava Snášilová, Prostějov; Jana Dohnalová, Prostějov;

Mgr. Miroslava Cejpková, Prostějov; Miloš Lucker, Prostě-

jov; Václav Horák, Prostějov; Andělka Růžičková, Prostě-

jov; František Crha, Prostějov.

Rajmund Papš, Prostějov; Marie Jehlářová,

Prostějov; Bedřich Ptáček, Prostějov; Lubo-

mír Dušek, Prostějov; Růžena Pejchotová,

Prostějov; Věra Matyášková, Prostějov; Jana Kubáčová,

Prostějov; Marie Hrabalová, Prostějov; Jaroslava

Pospíšilová, Prostějov; Zdeňka Laníková, Čechovice;

Jiřina Merdová, Krasice; Květuše Červinková, Prostějov;

Marie Blahová, Čechovice; Kamil Musil, Prostějov; Ing.

Richard Paulů, Prostějov.

Květoslava Lužná, Prostějov; Jaroslav Svo-

boda, Prostějov; Růžena Tesaříková, Prostě-

jov; Drahomíra Dvořáková, Vrahovice; Marie

Opršalová, Prostějov; Jarmila Reková, Prostějov; Marie

Fialová, Krasice; Luboš Osladil, Prostějov.

Ing. Karel Tabery, Prostějov; Josef Bureš,

Prostějov; Markéta Weissová, Prostějov.

70

85

90

Žofie Hrdličková, Prostějov; Karla Grosso-

vá, Prostějov; Marie Zbořilová, Prostějov.

91

Karla Kolářová, Prostějov.93

Vincencie Studená, Prostějov.

99

Olga Pořízková, Prostějov.

101

KEliška Lipoldová, Prostějov.94
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VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
PÁTEK 11. ČERVNA

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, 

místní organizace Prostějov

Prostějovská botanicá zahrada 

(videofilm) – uvádí M. Dvořáková

přednáškový sál

75

Před časem nás opustil jeden z nositelů

Ceny města Prostějova -  pan Ladislav

Vavrouch. Ten získal cenu za celoživot-

ní přínos pro demokracii.

Pan Vavrouch absolvoval gymnázium v

Prostějově a právnickou fakultu Masary-

kovy univerzity v Brně. V červnu 1949

byl zatčen státní bezpečností a zařazen do

protistátní skupiny Legie TGM. Skupina

měla kontakt s rozsáhlou organizací Svět-

lana a jejím cílem byl odpor proti komu-

nistickému režimu, včetně přípravy pře-

vratu. V březnu 1950 byl odsouzen ke

dvaceti letům odnětí svobody pro údaj-

nou velezradu. V roce 1958 byl propuštěn

a od té doby byl zaměstnán jako dělník a

později jako vychovatel. V roce 1990 byl

rehabilitován. 

Text: - md, jg – 
Foto: - Lukáš Andrýsek - 

VZPOMÍNKA NA 
JUDR. LADISLAVA VAVROUCHA 

Jarní koncert sboru Vlastimila a jeho

hostů byl letos prvním chrámovým

koncertem Prostějovských dnů hudby.

V sobotu 1. května se v kostele Povýše-

ní Sv. Kříže sešli milovníci sborového

zpěvu a chrámové hudby, aby si

vyslechli známé i méně známé skladby

tohoto žánru.

Dlužno říci, že se sešli v hojném počtu a

kostel tak téměř zaplnili, což je vzhledem

k nabídce nejrůznějších akcí u příležitos-

ti 1. máje věc obdivuhodná a svědčí o

velkém zájmu prostějovské veřejnosti  o

tento druh kultury. Lákadlem koncertu

byla jistě avizovaná účast rakouského

Městského chrámového sboru z Poysdor-

fu. Hosté vystoupili se zajímavými sklad-

bami známých i méně známých autorů a

na počest svých hostitelů zařadili skladbu

Ave Maria od významného prostějovské-

ho varhaníka a hudebního pedagoga

Karla Bezdíčka. Tu slyšel dirigent Hel-

mut Reichel poprvé právě u nás v Prostě-

jově, při příležitosti připomenutí nedoži-

tých 100.narozenin  Karla Bezdíčka, a

ihned se rozhodl ji nastudovat. Vlastimila

uvedla své tradiční i nové skladby, z

nichž nejvíce zaujaly posluchačsky

vděčné kánony. Jeden z nich si oba sbory

zazpívaly společně. Koncert skvěle dopl-

nilo vystoupení dua žaček prostějovské

ZUŠky a varhanní doprovod ve virtuóz-

ním podání  Ondřeje Muchy. Posluchači

odcházeli z kostela s příjemným hudeb-

ním zážitkem a viditelně spokojeni.

Stejně tak byli spokojeni i členové hostu-

jícího sboru, pro něž Vlastimilky připra-

vily bohatý celodenní program. Po při-

vítání a výborném obědě v Národním

domě jim bylo umožněno nahlédnout do

všech zajímavých prostor spolkové i

divadelní části Národního domu a prů-

vodcem jim byl člověk nejpovolanější -

pan Zbyněk Melka. Čas mezi zkouškou a

koncertem pro změnu vyplnila zasvěceně

komentovaná prohlídka centra našeho

města. Po vystoupení se ještě oba sbory

sešly k přátelskému posezení ve zku-

šebně Vlastimily, kde členky sboru při-

pravily bohaté občerstvení. Hosté odjíž-

děli plni krásných dojmů a velké nadšení

z návštěvy Prostějova, kde byla většina z

nich poprvé, vyjádřili i v několika děkov-

ných dopisech, které bezprostředně po

návratu domů svým hostitelům napsali.

Vlastimila ihned také obdržela pozvání k

další účasti na letošním adventním pro-

gramu v Poysdorfu. Ukázalo se, že ani

jazyková bariéra není překážkou,

obzvlášť jedná-li se o hudebníky. Za pod-

pory Města Prostějova a díky skvělé spo-

lupráci s vedením Národního domu se tak

podařilo přispět k přímé propagaci naše-

ho města a navázání dlouhodobé spolup-

ráce bez hranic.

LC

MEZINÁRODNÍ ÚČAST NA 
JARNÍM KONCERTĚ VLASTIMILY 
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I přes velmi stístěné prostorové podmín-

ky se snažíme pro své čtenáře co možná

nejvíce zpříjemnit prostředí knihovny. S

nákupem nových knih průběžně

odnášíme ty starší, už méně půjčované,

do skladu, odkud vám je na požádání rádi

přineseme. Do půjčovny se nám podařilo

umístit ještě jeden regál (víc se jich tam

bohužel už opravdu nevejde) a rozšířit

úsek detektivek tak, aby jejich vybírání

bylo pro vás pohodlnější. Přijďte si

vybrat.

DIVADELNÍ SOUBOR POINTÍK DĚTEM
Divadelní soubor Pointík – malí následo-

vníci Divadla Point, to nejsou jen studenti

nižších ročníků Gymnázia J. Wolkera, ale

také žáci základních škol z Prostějova.

Mají za sebou svůj herecko-autorský

debut – Kabaret Pointíku (6. května

2010). V režii Martiny F. Smékalové a

Jakuba Hyndricha se 24. června v 15

hodin  předvedou se svým představením i

publiku na dětském oddělení Městské kni-

hovny na Vápenici. Představení je určeno

spíše starším dětem. 

Program pak bude pokračovat premiérovým

promítáním krátkého filmu na motivy

pohádky Jiřího Wolkera O milionáři, který

ukradl slunce. Pod názvem Wolkerův milio-

nář, jej vytvořila skupina studentů, kteří se

zúčastnili workshopu Fantastic Wolker. Ten

začátkem května uspořádala Městská kni-

hovna a Divadlo Point ve spolupráci s Gym-

náziem J. Wolkera. Lektoři Martin Dědoch a

Aleš Procházka nechali studenty pracovat

nejprve na vytvoření komiksu podle Wolke-

rovy pohádky, potom se pokusili sehrát nej-

důležitější scény a některé nafotili, jiné nato-

čili a nakonec sestříhali do krátkého filmu.

Na výsledek se můžete přijít podívat. 

FENG SHUI PRO HARMONICKÝ ŽIVOT
Ve středu 12. května 2010 měli návštěv-

níci knihovny možnost setkat se s Ing.

Arch. Milenou Moudrou, která ve své

profesi využívá tradiční čínské umění

Feng Shui, staré více než 6000 let. 

Architektka nás přišla seznámit se základ-

ními principy Feng (vítr) a Shui (voda) -

umění harmonicky utvářet životní prostor

pomocí znalostí zákonitostí přírody.

Zajímavou přednáškou o tom, proč např.

nemáme mít doma sušené květiny, proč

mají být všechny hodiny v domácnosti v

chodu, proč neumístit postel nohama ke

dveřím, či proč chovat jakéhokoliv

domácího mazlíčka, přivedla architektka

návštěvníky k velice živé diskuzi. Řešilo se

uspořádání a materiál nábytku, jaké by byly

nejvhodnější barvy a odstíny, jakými květi-

nami doplnit interiér… zkrátka dotazů bylo

dost a dost. Pro všechny návštěvníky kni-

hovny to byl jistě velice příjemně strávený

podvečer.

Marcela Hrádková

VÝTVARNÍK, ILUSTRÁTOR, FILMAŘ, FOTOGRAF, BOHÉM? TOMÁŠ VINCENEC!

NÁKUP NOVINEK NA VELETRHU 
SVĚT KNIHY 2010 

Ve středu 5. května 2010,  v  rámci cyklu

Osobnosti čtou své oblíbené knihy, přišel

do knihovny filmový grafik a výtvarník

Tomáš Vincenec. Tímto pořadem byla

zahájena přehlídka Zámek Pointu 2010,

na které se Městská knihovna podílela.

Kratičkou ukázkou nám představil povíd-

ku Jak to mám spisovatele Zdeňka

Kaspra.

Prostějovský výtvarník se pak rozvyprávěl o

svém životě. Jak prozradil, nejprve se vyučil

zámečníkem, k malování se dostal až na

vojně. Asi nejznámější jeho knihou je Místo-

pis prostějovských hostinců a spolkových

domů. Autor poutavě popsal mravenčí práci

a trpělivost, kterou k vytvoření této knihy

potřeboval. Neopomněl se také zmínit o

herci Ladislavu Županičovi, prostějovském

rodákovi, který se bez nároku na honorář ujal

průvodního slova ke stejnojmennému  doku-

mentárnímu filmu. Skvělé jsou Vincencovy

ilustrace ke knize Josefa Vágnera – Kimuri

(lovecké příběhy a pohádky z Afriky) a Hata-

ri. V současnosti Tomáš Vincenec zakotvil u

techniky olejomalby. Jeho nejoblíbenějším

malířem a vzorem  je Vincent van Gogh. Ale

nejraděj věnuje volný čas své malé dcerce

Vanesse, která tatínka při besedě aktivně

doplňovala.                        M. Vyroubalová

Ani letos nepřijdou čtenáři o zajímavé knihy a

novinky, které pro ně každoročně nakupuje-

me na knižním veletrhu Svět knihy v Praze. 

V letošním roce jsme přivezli např. čerstvou

novinku spisovatelky Simony Monyové „Blo-

nďatá stíhačka“ a třetí pokračování žádaného

cyklu Milénium spisovatele Stiega Larssona

„Dívka, která kopla do vosího hnízda.“ Na četná

přání našich čtenářů jsme zakoupili Jeruzalém-

skou Bibli – jeden z nejuznávanějších moderních

katolických překladů Písma.  Nezapomněli jsme

ani na naše studenty, pro které máme připravené

knihy z Nakladatelství Masarykovy univerzity,

Oeconomica – ekonomická literatura VŠE, Karo-

linum a Fortuna. Zkrátka nepřijdou ani čtenáři na

dětském oddělení. Pro ně jsme pořídili stále více

oblíbené a žádané komiksové knížky kreslené sty-

lem manga.

Eva Krejčová

KAM S NÍM?
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Úspěch žáků Střední školy automobilní Prostějov
 27. dubna tohoto roku proběhla na SŠ automobilní Zábřeh soutěž 

AUTOMECHANIK JUNIOR 2010.
Soutěže se zúčastnili žáci 5-ti středních škol vyučujících autoopravárenské obory.

Náš žák Tomáš Kučera získal 3. místo
/1. a 2. místo obsadili žáci pořádající školy/ a Lukáš Grossert 5. místo.

             K úspěchu blahopřejeme!  Ing. Rudolf Raška
 Ředitel SŠA Prostějov      

Minulou středu vyrazili do ulic 
prodejci žlutých kvítků a  to v  rám-
ci. „Českého dne proti rakovině“ 
(zkráceně Květinkový den), který 
již po čtrnácté pořádala Liga proti 
rakovině a  jehož výtěžek je každo-
ročně věnován na výzkum rakoviny 
a  konkrétní problém s  ní souvisejí-
cí. Letos výtěžek putoval na výzkum 
a boj proti rakovině prostaty.

I  prostějovská zdravotnická škola 
vyslala do ulic celkem čtrnáct dvojic 
svých třeťáků. Každá dvojice měla cca 
300 kvítků a  obsazena byla „strategic-

ká“ místa ve městě. Je ovšem třeba říci, 
že proti všem prodejcům se spiklo ně-
kolik faktorů. Jednak to bylo, letos zřej-
mě již tradiční, mizerné počasí a  jed-
nak jakási nechuť lidí na něco přispívat, 
což asi souvisí s ekonomickou krizí.

Jak uvedla ředitelka školy Ivana 
Hemerková, škola se na akci podílí 
každoročně a  účast na ní považuje 
právě u  budoucích zdravotnických 
pracovníků za samozřejmost. Dvacet 
korun za kvítek nepovažuje za sumu 
závratnou, zvláště když je určena na 
dobrou věc, ale počasí ovlivnit nelze 
a svobodu rozhodovaní také ne. Pře-

sto věří, že i  výtěžek, který žákyně 
předaly do prostějovské organizace 
Diana-Onko, která je regionálním 
organizátorem akce,.bude využit na 

dobrou věc a pomůže v boji proti zá-
keřné chorobě, kterou rakovina beze-
sporu je. -mm-

Občanské sdružení Pomoc-
ná ruka vzniklo v  Prostějově již 
v roce 1999 za účelem poskytová-
ní služeb osobní asistence. 

Cílem poskytovaných služeb 
je pomoc člověku, který k  životu 
pomoc druhé osoby potřebuje, zvládat pro-
střednictvím osobního asistenta ty úkony, 
které by si udělal sám, kdyby neměl jakýkoliv 
handicap.Osobní asistence je poskytována 
v domácnosti uživatele, v době a čase, který 
si uživatel sám určí. Asistent pomáhá v zabez-
pečení základních biologických a  společen-
ských potřeb: při osobní hygieně, při zajištění 
stravy a  chodu domácnosti, při doprovodu 
k lékaři a jiné instituce, vycházce, četbě, spo-
lečenské zábavě, dohledu u  lůžka ležícího 
uživatele, podání léků aj. Osobní asistence 
pomáhá uživateli při uplatńování jeho práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí včetně poskytnutí bezplatné-
ho sociálního poradenství. 

Službu poskytujeme v celém regionu Pros-
tějov u seniorů, dospělých osob s chronickým 
onemocněním a  dospělých osob s  tělesným 
postižením.

Cena za hodinu asistence se pohybuje 
v rozmezí 65-85 Kč. Tato spoluúčast je uživa-
teli nejčastěji hrazena z dávky na péči, kterou 
občané pobírají od státu. 

Osobní asistentky jsou  převážně diplomo-
vané zdravotní sestry a  pečovatelky s  akre-
ditovaným kurzem pracovník v  sociálních 
službách.

Občanské sdružení Pomocná ruka má re-
gistraci 
MPSV 

a v letošním roce úspěšně prošlo 
inspekcí kvality poskytovaných 
služeb, s  celkovým vyhodnoce-
ním jako nejlepší služba v Olo-
mouckém kraji a  2. nejlepší 
z celé ČR.

V této souvislosti bychom chtěli upo-
zornit čtenáře, aby nezaměňovali naši 
organizaci Pomocná ruka s  obdobnou 
organizací z  Frýdku Místku, s  názvem 
Podané ruce, která má v Prostějově ote-
vřenou pobočku.

Pomocná ruka je známa také organizová-
ním charitativních sbírek starého šatstva,

potřeb do domácnosti aj. materiálu, které 
pořádáme od roku 2003 vždy 4x ročně. Nej-
bližší sbírka se uskuteční 4.6.2010 od 10do 16 
hodin opět na dvou základních  Prostějov-
ských školách Sídliště svobody a Studentská.

Pro zdravotně postižené děti pořádáme 
každoročně v květnu sportovně zábavné od-
poledne, letos se uskuteční v sobotu 15.5.2010 
ve sportovní hale ZŠ Jana Železného Sídliště 
svobody od 13 hodin.

Pomocná ruka je nedílnou součástí kom-
plexu poskytovaných sociálních služeb 
v městě Prostějově a  je zapojena do komu-
nitního plánování sociálních služeb města 
Prostějova. 

Občanské sdružení najdete 

na adrese: 

OS Pomocná ruka
Prostějov, Školní 32, tel 582 335 251
 Miluše Hovorková, 

statutární zástupce OS 
a ředitelka asistenční služby

OS Pomocná ruka pomáhá seniorům 
a zdravotně postiženým v jejich domácnostech

Vyšší komfort čeká pacienty onkolo-
gického oddělení Nemocnice Prostějov, 
která je členem skupiny AGEL. Zdra-
votnické zařízení začalo v těchto dnech 
budovat nové prostory pro onkologické 
oddělení, které se od července bude na-
cházet ve  4. podlaží pavilonu následné 
péče. Během rekonstrukce nebude zdra-
votní péče na sousedících odděleních 
žádným způsobem redukována. Rekon-
strukce prostor, včetně nového vybavení, 
přijde na 6 milionů korun. 

„K  rekonstrukci jsme se rozhodli ze-
jména proto, abychom zvýšili komfort pro 
pacienty a také, abychom zlepšili pracov-
ní podmínky a zázemí pro zaměstnance,“ 
říká k záměrům Nemocnice Prostějov 
její ředitel, Ing. Tomáš Uvízl. „Kvalita 
zdravotní péče je na oddělení onkologie 
velmi vysoká, ale současné prostory v bu-
dově polikliniky již nebyly vyhovující. 
Chceme proto našim pacientům nabíd-
nout nejen vysokou úroveň medicíny, ale 
také  moderní a příjemné prostředí.“ do-
dává ředitel Uvízl.    

Nově zrekonstruované onkologické 
oddělení nabídne pacientům tři nové 
ambulance, včetně odběrové místnosti 
a  prostorný moderní sál pro podávání 
cytostatik, který bude vybaven televize-
mi a klimatizací.

Prostory pro rekonstruk-
ci jsou v  současné chvíli volné. 
Stavební práce začaly 12. dubna 
a budou probíhat do 30. června. Staveb-
ní ruch během přestavby mohou poci-
ťovat pacienti zubních ambulancí, proto 
budou například bourací práce probíhat 
vždy až po 11. hodině. Během stavby 
může být také omezen provoz jednoho 
ze dvou fungujících výtahů při trans-
portu materiálu. 

„Věříme, že pacienti i  zaměstnanci 
tuto situaci omluví a rád bych je v tom-
to smyslu požádal o toleranci i pochope-
ní. Doufám, že po dokončení stavebních 
prací všichni nové onkologické oddělení 
ocení,“ uzavírá ředitel prostějovské ne-
mocnice. Bc. Hana Szotkowská, mluvčí 
holdingu Agel,  hana.szotkowska@agel.cz 

PROSTĚJOVSKÁ NEMOCNICE ZAČALA 
MODERNIZOVAT ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. Pavel Holík se ve čtvrtek 22. dubna 2010 účastnil odborné 
chirurgické konference v  prostějovské nemocnici na téma „Mod-
erní trendy v hojení chronických ran.“ S účastníky konference se 
podělil o zkušenosti z práce lékaře zdravotnické záchranné služby.
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Na naší škole RG a  ZŠ města Prostějo-
va studuje v  předmaturitním ročníku Eva 
Gartnerová. Nedávno se vrátila z  cesty do 
Rumunska. Její zážitky určitě stojí za zveřej-
nění.

Evo, o Tobě je známo, že jsi velmi aktivní 
člověk, ale jak ses dostala právě do Rumun-
ska?

 V rámci studia na RG a ZŠ města Prostějo-
va mi byla nabídnuta účast v soutěži organizace 
ROTARY. Začala jsem tedy pracovat na pro-
jektu s názvem Rumunský a srbský Banát. Moje 
práce byla oceněna rotariány 2. místem a část-
kou 8 tisíc korun. I tahle částka mi umožnila 
podívat se právě k našim krajanům do Banátu.

Co to Banát vlastně je?
Banát je oblast v  Rumunsku (Srbsku 

i Maďarsku), kam se v roce 1823 za prací 
vydali obyvatelé Čech a postupně zde za-
kládali vesnice. V  dnešní době žije v  ru-
munském Banátu  okolo dvou tisíc českých 
krajanů.

Pověz nám něco o místních lidech.
 Od 1. - 6. dubna 2010 jsem měla mož-

nost poznat tamní člověkem téměř nedo-
tčenou krajinu a  kulturu zdejších českých 
obyvatel, kde se čas jako by zastavil před 
osmdesáti lety. Babičky v sukních a s šátky 
na hlavách dojily krávy i  kozy, aby mohly 
z mléka vyrobit domácí smetanu, máslo či 
sýr. Své tvrdou prací vyrobené produkty pak 
prodávaly na trhu a z nevelkého zisku zase 
týden vyšly. Že tu mají těžký život, vám řek-
ne snad každý obyvatel ze šesti ryze českých 
vesnic rumunského Banátu  (Svatá Helena, 
Gerník, Rovensko, Eibentál, Bígr, Šu-
mice). Hornatá a ne moc úrodná půda tu 
zdejším život neulehčuje, koně a krávy orají 
políčka vzdálená i několik kilometrů od ves- nic. Vždyť jediným zdrojem obživy zde je to, 

co si každý vypěstuje nebo vyrobí sám.
Co tě na místních Češích nejvíce zaujalo?
Určitě skutečnost, že materiální chudobu 

tu s přehledem předčí duševní bohatství. Po-
hostinnost, obětavost a pracovitost zdejších 
lidí by určitě ocenil i každý z vás. Ubytová-
ní u domácích jsme měli předem zajištěné 
a rozhodně jsme si nemohli stěžovat: roze-
stlané péřové duchny, teplo z kamen a bo-

haté snídaně i večeře. Krajané by se tu pro 
turisty rozdali.

Na co budeš nejvíce vzpomínat?
Tenhle výlet ve mně zanechal úžasné zá-

žitky, ať už z turistických procházek po ma-
lebné krajině, nebo z toho, jak si tamější Češi 
dokázali zachovat kulturu i  jazyk v  cizím 
prostředí po dobu skoro 200 let.

Eva Gartnerová a Hana Volencová
RG a ZŠ města Prostějova

Na MŠ Moravské   mají brigády již 
dlouholetou tradici, probíhá zde jak 
jarní, tak podzimní úklid školní zahra-
dy. Plocha zahrady je 3.328 m2.

      
„Jde zejména o  shrabování   celé plo-

chy, trávy, listí, zametání, přerývání písku 
v pískovišti, ořezávání stromů a keřů, ná-
těry zahradního zařízení, péče o záhony. 
Chodí k nám celé rodiny i s dětmi (babič-
ky i dědové). Maminky napečou buchty, 
v kuchyni opékáme klobásy a na závěr je 
z  toho jeden velký piknik se švédskými 
stoly. Za sobotu dopoledne tak uděláme 
velký kus práce, škola ušetří fi nanční pro-
středky a ještě máme z akce dobrý pocit 
a  zábavu. Chtěla bych tímto moc podě-

kovat rodičům, díky nimž tyto brigády 
můžeme organizovat. Obecně s  nimi 
máme vynikající spolupráci – pomáhají, 
kde můžou, pracovně i  fi nančně – řada 
zařízení na školní zahradě je pořízena 
z jejich fi nančních darů. Takové podpory 
si moc vážíme,“ uvedla ředitelka školky 
Alena Hekalová.  

Také na Mateřské škole Raisova, která 
organizačně spadá pod školku na Mo-
ravské ulici, se projekt brigád ujal. „Běží 
u  nás druhým rokem, dříve to zvykem 
nebylo, ale i  rodiče dětí z  této školky se 
přidali a  funguje to zde stejně jako ve 
školce na Moravské. Ještě jednou chci 
všem rodičům za jejich pomoc poděko-
vat,“ uzavřela Hekalová.  -red-

Také Základní škola v Prostějově, 
v ul. Majakovského, se zapojila do 
celostátního projektu "Celé Česko 
čte dětem". Projekt již probíhá od 
roku 2008 a celé kampani vévodí 
heslo "Čtěme dětem 20 minut den-
ně. Každý den!" Společné čtení je 
formou dobrého kontaktu s dítětem 
a výbornou výchovnou metodou. 
Učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí 
jeho obrazotvornost a paměť, obo-
hacuje o vědomosti, posiluje jeho 
sebevědomí. S projektem je spoje-

na spousta aktivit, mimo jiné dětem 
čtou i známe osobnosti. Mezi děti 
do Vrahovic zavítal a četl jim i pan 
místostarosta a člen Rady školy Ing. 
Pavel Drmola. Mávnutím kouzelné-
ho proutku se změnil v pana krále 
a obklopen princeznami předčítal 
pohádky od Františka Hrubína. Děti 
mu na oplátku pěkně zazpívaly a slí-
bily namalovat obrázky. V závěru 
velmi příjemného setkání pan mís-
tostarosta pozval děti na prohlídku 
prostějovské radnice. -va-

Česko čte dětem
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 Každá škola si klade své hlavní cíle. 
Jejím posláním je v prvé řadě vzdělávat, 
předávat vědomosti a profesní dovednos-
ti, ale škola by měla také utvářet osob-
nost člověka, formovat jeho morálně 
volní vlastnosti, postoje k sobě samému 
i k ostatním lidem.

Na Cyrilometodějském gymnáziu 
v  Prostějově se již před několika lety za-
mýšleli nad tím, jaký by měl být profi l 
studenta a  posléze absolventa církevní 
střední školy. Jak dalece škola pomáhá 
žákům uvědomit si sebe sama, svou hod-
notu, co chci, kam směřuji, kým jsem 
a kým bych mohl být? Jakou formou žáky 
vést a jak je tomu naučit? Od těchto otázek 
a  myšlenek byl již jen krok k  přípravě,  
napsání a podání projektu nového vyučo-
vacího předmětu Strategie osobnostního 
rozvoje (SOR), který se jako první v  ČR 
začal vyučovat právě na CMG.  

Můžeme-li být spokojeni s výsledky, ne-
znamená to, že už není co zlepšovat nebo 
zkvalitňovat. Mají-li být vyzrálými osob-
nostmi studenti, musí být v  oblasti osob-
nostního rozvoje vzděláváni a školeni i je-
jich pedagogové a všichni, s nimiž se žáci  
ve škole setkávají.

CMG v Prostějově tak znovu uspělo v glo-
bálním grantu  Další vzdělávání pracovníků škol 
a  školských zařízení v  Olomouckém kra-
ji Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost se svým projektem 
Akademie rozvoje klíčových kompetencí 
pedagogů. I tento projekt je spolufi nancován 
Evropskými strukturálními fondy a státním 
rozpočtem ČR.

Od začátku projektu ( březen 2009) se 
uskutečnily již tři pobytové vzdělávací se-
mináře. Každý z nich měl své hlavní téma 
zasahující do některé z  oblastí osobnost-
ního rozvoje. Základní poznatky byly pak 
aplikovány na příklady z pedagogické pra-
xe. Semináře plní několik cílů. Je to jednak 
prostor pro vzdělávání, zároveň však po-
skytuje příležitost budovat a  prohlubovat 

přátelské a  kolegiální vztahy v  kolektivu, 
v našem případě v týmu zaměstnanců Cy-
rilometodějského gymnázia. 

Téma posledního z dosud uskutečně-
ných seminářů se týkalo oblasti, která je 
pro učitele a  pro každého, kdo pracuje 
s  lidmi, velmi důležitá. Název „ 4 pozi-
tivní povahové profi ly“ má podtitul Jak 
lépe porozumět sobě i druhým na zákla-
dě jejich přirozených osobnostních rysů. 
Jedná se o  komplexní pohled na záko-
nitosti rozdílných lidských typů, který je 
využitelný při práci se žáky, v rodině, ve 

vztazích na pracovišti, apod. Pozitivní ohlasy 
především na praktičnost zvoleného tématu, 
snadnou aplikaci i porozumění byly adreso-
vány i lektoru semináře, panu Mojmíru Vo-
ráčovi, který svým profesionálním vedením 
a uměním zaujmout přispěl k výborné atmo-
sféře. Na něj navazoval  v posledním dubno-
vém týdnu dvoudenní pobytový seminář pro 
užší pracovní tým projektu, jehož cílem bylo 

vytvořit vlastní lektorskou skupinu, která má 
za úkol vést  programy rozvoje klíčových 
kompetencí pro jiné školy Olomouckého 
kraje. 

První takový seminář se uskutečnil 
začátkem roku pro ZŠ Svisle v  Přero-
vě. Jednalo se o  akreditovaný vzdělávací 
program, zaměřený na rozvoj klíčových 
kompetencí žáků. Během května při-
pravujeme dvoudenní pobytový semi-
nář pro ZŠ sv.Voršily v  Olomouci, která 
o  tento typ dalšího vzdělávání pedagogů 
projevila zájem.

Věříme, a  dosavadní ohlasy tomu na-
svědčují, že projekt bude přínosem pro 
každodenní práci učitelů se žáky i  pro  
utváření a  stabilizaci motivovaných peda-
gogických týmů na našich školách.

Tento projekt je spolufi nancován ESF 
a státním rozpočtem ČR.

Mgr.Barbora Gambová, 
koordinátorka projektu

Cyrilometodějské gymnázium pokračuje úspěšně Cyrilometodějské gymnázium pokračuje úspěšně 
v programu osobnostního rozvoje pedagogův programu osobnostního rozvoje pedagogů

V  těchto dnech slaví Podané ruce, o.s. 
desáté výročí od data svého vzniku. Orga-
nizace, jež působí v Moravskoslezském, Olo-
mouckém a Zlínském kraji, provozuje hned 
dva projekty. Jako prvotní byl realizován im-
puls k provozování canisterapie. 

Canisterapie se dá defi novat jako způsob 
terapie, který využívá pozitivního působení 
psa na zdraví člověka. Speciálně vycvičení 
psi, kteří musí vyhovovat požadavkům na 
uskutečnění této služby, navštěvují pod do-
zorem svých pánů dětské domovy, školy 
a  zařízení pro zdravotně postižené, domovy 
důchodců a další objekty. Tím, že pes je vzác-
ným návštěvníkem těchto zařízení, aktivizuje 
jejich klienty ke kontaktu a komunikaci. Cí-
lem je navázat citovou pohodu, která následně 
působí na somatické zdraví. Jedinečnou se 
canisterapie stává v  ústavech pro zdravotně 
a mentálně handicapované. Motivuje občany 
s  omezenými pohybovými možnostmi 
k natažení ruky a rozevření dlaní pro pohla-
zení psa. Slouží tedy jako metoda rehabilitace. 

Druhým projektem je služba osobní asistence, 
která je určena všem lidem, jež potřebují pomoc 
ve vykonávání každodenních činností a nejsou 
schopni se je zajistit sami. Nejčastěji bývá osobní 
asistence provozována v přirozeném domácím 
prostředí klienta, ale také při doprovodu na různé 

i n s t i -

tuce. Služba je přístupná 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. 

Podané ruce, o.s. děkují za dlouhole-

tou podporu všem partnerům a  přejí svým 
klientům i nadále hodně úspěchu a elánu do 
života při dosahování osobních vítězství. 

Pavlína Dočkalová, PR pracovník Podané 
ruce, o.s. dockalova.pavlina@seznam.cz

737 506 054

10 let vám podáváme pomocnou ruku
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   Již jsme vás informovali o projektu 
prostějovské zdravotnické školy, kte-
rá spolupracuje se školou podobného 
typu v  tureckém městě Hopa. Dnes 
přinašíme fotografi e z cesty a přidává-
me několik postřehů cestovatelů. 

   Místní lidé jsou mimořádně bez-
prostřední a  spontání, tanec je přiro-
zenou součástí jejich osobnosti. Rádi 
se baví, ale mají úžasnou disciplínu, 
takže zábavu umí včas ukončit a  nic 

jim neříkají „výdobytky civilizace“ 
nikotin a alkohol, který je rovnou za-
povězen vírou. Jsou hrdi na svoji vlast 
na svého prvního prezidenta Mustafu 
Kemala Atatürka, vlajky vlají skoro 
všude. Prostějovské cestovatele vítali 
všude velmi srdečně, vyptávali se na 

vše z naší repub-
liky a  chtěli se 
pochlubit zase 
vším svým.

   Naši turisté 
například vi-
děli továrnu na 
zpracování čaje, 
skalní chrám 
z  byzantského 
období, part-
nerskou školu, 
několik základ-
ních škol a jednu 
mateřskou, zdra-

votnická zařízení, kde došlo i na prak-
tickou výměnu zkušeností ze zdravot-
nické výuky.

   Dle slov ředitelky školy Ivany He-
merkové byla cesta určitě obohacením 
jak pro její kolegy, tak i žáky a rodí se 
zde dle jejích slov velmi zajímavé part-
nerství a  jak sama věří, i přátelství se 
zatím stále hodně exotickým světem.

 -mm-
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Domovní správa 
Prostějov, s. r. o.

Křížkovského 36/ 7, Prostějov

Harmonogram odstavení tepelných zdrojů 

DSP, s. r. o. v roce 2010 

/posezónní údržba/

Kotelna Termín

Sídliště svobody 31. 5. -   4. 6.
v.s. Šmeralova 31. 5. -   4. 6.
Hloučela K1 /Slavíčka/ 7. 6. - 11. 6.
Pražská 1 7. 6. - 11. 6. 
Hloučela K3 /Zrzavého/ 14. 6. - 18. 6.
DPS Mostkovice,Jižní 1 14. 6  - 18. 6.         
Anglická 21. 6. - 25. 6.
Krasice 28. 6. –  2. 7.

HHarmonogram

Kdy: 4. 6. 2010 od 17:00hodin
Kde: v  divadelním sále Národního 

domu Prostějov
Vstupné: 20,- Kč /Rezervace a prodej 

vstupenek v pokladně  Městského diva-
dla Prostějov, tel: 582 333 390/

Amatérské divadélko VERVA, jehož 
členové jsou nevidomí a  slabozrací 
herci zahrají divadelní hru „Tak tro-
chu Dekameron“, která nás zavede do 

poklidného městečka kdesi v Itálii, kde 
bydlí samí spořádání lidé, které velmi 
rychle promění, když se do městečka 
přistěhuje svůdná vdovička, a  když 
se na náměstí objeví nebezpečně šar-
mantní pan Giacomo. To se pak začnou 
dít věci..."

Text volně podle Dekameronu G. Boc-
cacia zpracovali členové souboru, stejně 
jako hudbu a texty k písním.

Dny umění nevidomých na Moravě
Srdečně Vás zveme na divadelní představení amatérského divadélka VERVA z Prahy „Tak trochu Dekameron“.

Divadélko VERVA 

hraje pro školy

V  rámci Dnů umění nevidomých 
na Moravě se uskuteční v  sále prostě-
jovského divadla zajímavé představe-
ní pro žáky ZŠ. Amatérské divadélko 
VERVA, jehož členové jsou nevidomí 
a slabozrací herci, připravilo pro žáky 
pátých tříd ZŠ představení s názvem  
"Strašidlení, aneb nebojte se čaroděj-
nic". Tento pořad, ve kterém se vědec-
ky, ale hlavně vesele zkoumají bytosti 
nadpřirozené obsahuje řadu písniček 
se strašidelnou tématikou a ukázky z 

české i světové klasi-
ky. Např. víla 
Rosava ze 
Strakonické-
ho dudáka, 
čaro dě jn ice 

Runa z Radůze a Mahuleny, Puk, Titá-
nie a Oberon ze Snu noci svatojánské, 
Mefisto z Goethova Fausta apod. Do 
této "vyučovací hodiny" jsou zapojeny i 
děti. Odměnou jim nejsou jedničky, ale 
malé dárky. (škapulíře, mořské perly, 
závoj pravé víly, apod.) 

Kdy: 4. 6. 2010 od 10:00hodin
Kde: v  divadelním sále Národního 

domu Prostějov
Vstupné: 10,- Kč

Pořádá Sjednocená organizace nevi-
domých slabozrakých v  Prostějově za 
fi nanční podpory města Prostějova.

Bezplatná právní poradna,
Lidická ulice č. 35, Prostějov: 

 duben 14. 4. 2010 od 14 do 16.00 28. 4. 2010 od 14 do 16.00
 květen 12. 5. 2010 od 14 do 16.00 27. 5. 2010 od 16 do 18.00
 červen 9. 6. 2010 od 14 do 16.00       23. 6. 2010 od 14.do 16.00

 Prosíme předem se objednat 
na tel.č. 582 345 812, 725 646 080.
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Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3
 pořádá dne 26. června (sobota) a 28. června (pondělí) odbornou konferenci pro 

nelékařské zdravotnické pracovníky akreditovanou u České asociace sester. Konfe-
rence je i pro veřejnost. Konference bude probíhat na OS ČČK Prostějov od 8.30 
hod do 13.30.  Akce bude ohodnocena dle kreditního systému  vyhlášky MZ ČR č. 
4/2010 Sb. (4 kredity). Téma: 1/ Kozí mléko a  lidské zdraví, 2/ Podpora prevence 
zdraví, 3/ Alergie, 4/  Kardiopulmonální resuscitace dětí a dospělých.

Svoji účast potvrďte e-mailem na: prostejov@cervenykriz.eu, co nejdříve 
(uveďte celé jméno a datum narození) nebo SMS na mobil 723005411. Účastnický 
poplatek činí 200 Kč/ 1 osoba, který bude uhrazen při prezenci.

Hotelu Tennis Club

SPORTCENTRUM

www.hoteltennisclub.cz

nabízí pro letní sezónu 2010

nízké ceny sportovišť

nové badmintonové 

dvorce

posezení v hotelovém 

átriu s novým jídelníčkem

Více informací na 

www.sportonline.cz & 582 402 509

PV Sport Club

pořádá pro registrované a 
neregistrované hráče 

LETNÍ SQUASHOVOU TOUR
 2010

v následujících termínech:
18.6. - 18:00 - Sportcentrum HTC
14.8. - 09:00 - Sportcentrum HTC
25.9. - 09:00 - Sportovní klub Hvozd

Finále TOUR
15.10. - 18:00 - Sportcentrum HTC

bližší informace na www.pvsportclub.cz

POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA PROSTĚJOVA
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Okolo čtyř stovek mládežníků a  pět-
asedmdesát členů jejich doprovodu se 
zúčastní v  termínu 28. až 30. května 
Mezinárodních sportovních 
her mládeže Prostějov 2010. 
„Čeká nás taková malá olym-
piáda,“ nebál se přirovnání 
s  největší akcí světa Michal 
Müller, předseda Komise pro 
mládež a tělovýchovu při radě 
města PV.

Z pozice sportovního komi-
saře nadcházejícího podniku 
přiblížil, kde se zrodila myšlenka uspořá-
dat takové klání. „Prvotní impuls vzešel 
ze spolupráce Gymnázia Jiřího Wolkera 
a  ZŠ Palackého s  partnerskými školami 
v  polské Šródě a  německé Hoyerswer-
dě. Vznikl nápad zorganizovat společné 
sportovní hry, potom se hledaly fi nanční 
zdroje. Ideální nám připadl Visegrádský 
fond, proto jsme oprášili kontakty na 
města spadající do Visegrádské čtyřky 
a nakonec z toho všeho vzešla účast šesti 
států,“ popsal Müller, současně i zástup-
ce ředitele GJW.

O  cenné kovy se tedy na Hané 
střetnou školáci a  studenti z  násle-
dujících měst: Hoyerswerda (Ně-

mecko), Šróda (Polsko), 
Nagykanisza (Maďarsko), 
Esbjerg (Dánsko), Vysoké 
Tatry (Slovensko) a  Prostě-
jov (Česko). „Zápolit budou 
v šesti různých sportech, jejichž 
výběr se domluvil na konferenci 
loni v říjnu. Nás tehdy v Hoyer-
swerdě zastupovali místostaros-
ta města Pavel Drmola společně 

s řediteli GJW Michalem Šmucrem a ZŠ 
Palackého Jiřím Pospíšilem,“ prozradil 
Müller zodpovědný za sportovní organi-
zaci blížících se her.

Jejich program je následující: pátek 
28. května odpoledne přivítání výprav 
a  ubytování, sobota 29. května od 9.00 
hodin vlastní soutěže + večer kulturní 
program ve Společenském domě, neděle 
30. května dopoledne volnočasové akti-
vity (aquapark, in-line bruslení, horole-
zecká stěna). Jednotlivé sporty: plavání 
– městské lázně (garant Petr Adamec, 

Plavecký oddíl Prostějov), atletika – sta-
dion RG a  ZŠ (garanti Dalibor Ovečka 
a Milan Čečman, AC Prostějov), fl orbal 
– hala RG a ZŠ (garant Jiří Kremla, FbC 
Playmakers Prostějov a SK K2 Prostějov), 
fotbal – areál E. Beneše (garant Vladimír 
Trunda, OFS Prostějov), volejbal – hala 
Sportcentra DDM (garant Peter Goga, 
VK Modřanská Prostějov), basketbal – 
hala Sportcentra DDM (garant Ivan Po-
spíšil, BK Prostějov).

„Mladé sportovní naděje budou bojo-
vat ve dvou věkových kategoriích do čtr-
nácti let a od patnácti let. Zpestřením so-
botního zahájení soutěží se stane seskok 
parašutistů, hodně záležet si dáváme na 
kulturním programu společenského ve-
čera. Role moderátorů se ujmou Michal 
Slavík a Aleš Procházka, připraven bude 

i bohatý doprovodný kulturní pro-
gram, v  němž vystoupí taneční 
skupiny z některých zúčastněných 
zemí a  celou show zakončí disko-
téka s  prodlouženou večerkou,“ 
doplnil Müller s úsměvem.

Prostějov se každopádně může 
těšit na jednu z největších sportov-

ních akcí své historie!  -son-

Prostějov přivítá malou sportovní olympiádu

Každý z  návštěvníků, který se zú-
častnil regionální taneční soutěže 
Svazu učitelů tance, konané dne 17. 4. 
2010, si vryl do paměti výkony všech 
tanečníků TS Free Dance Prostějov 
a  to nejen díky výsledkům, které na 
této soutěži obdrželi (ke kterým se 
později vrátím), ale hlavně přístupem, 
profesionálním nasazením, tanečním 
projevem a celkovým pojetím, kterým 
si získali snad všechny i ty „ konkurenč-
ní“ diváky. 

V rámci třech kategorií (dětská, juni-
orská a hlavní) tančili celkem osm chore-
ografi í, ze kterých si odnesli tři zlaté me-
daile, tři stříbrné medaile a dvě bronzové 
medaile. I přes obrovskou konkurenci, si 
prostějovské tanečnice za bouřlivé pod-
pory rodičů, vytančili z osmi choreogra-
fi í sedm postupů na mistrovství ČR SUT, 
která se koná v  měsíci květnu v  České 
Lípě a v Plzni.

Na mne, jakožto diváka a zároveň ro-
diče jedné z  tanečnic, to opět velice za-
působilo a  znovu přesvědčilo o  tom, že 
bez nadsázky TS FreeDance Prostějov, 
pod vedením Jany Bálešové, je opravdu 
jedničkou a  pro všechna taneční studia 
v  celé republice velikým konkurentem 
a  zároveň inspirací. Těchto výsledků si 
ceníme i proto, že porota byla sestavena 
z  odborníků taneční branže, popř. ve-
doucích jiných, konkurenčních taneč-
ních souborů.

Na závěr bych chtěl ještě podotknout, 
že TS Free Dance Prostějov po domluvě 
s rodiči dětí a s vedením tanečního stu-
dia, v letošním roce předčasně ukončilo 
působení v konkurenční taneční organi-
zaci CDO (Czech Dance Organization) 
a to jednak z důvodu malého počtu regis-
trovaných tanečních studií  a také z dů-
vodu upadajícího organizačního zázemí 
a nekorektního hodnocení poroty.

Já osobně se těším  
na další zážitky, které 
prožiji se svou dcerou 
ať již na republikových 
soutěžích, na které 
mají tanečníci naděj-
ně nastartováno, ale 
také na vystoupeních 
a  rovněž akcích TS 
FREE DANCE, které 
nás ještě v  letošní se-
zoně čekají. HODNĚ 
ŠTĚSTÍ!

 Erik Krejčiřík

Nový fotbalový stadion na sídlišti E. Beneše zažil v úterý 11.května zábav-
né odpoledne s názvem Vzhůru do Evropy. Nejdříve se zde utkala družstva 
žáků prostějovských základních škol, poté nastoupili prostějovští zastupite-
lé a úředníci prostějovské radnice proti Regionální radě Olomouc. Zejména 
v tomto zápase šlo určitě spíše  o chuť zahrát si na novém hřišti fotbálek, pře-
sto nás může potěšit, že v utkání dospělácké kategorie uspěl právě tým složený 
z prostějovských politiků, úředníků a strážníků městské policie. Regionální 
radu Olomouc „rozdrtili“ naši borci v poměru 2:1.

K ždý á ště íků kt ý ú N j k žt di ák á ň

TS FreeDance opět na špici

www.pressburg.cz

MAĎARSKO 3 noci  4 990 Kč
**** Zsori, Mezőkövesd -  autobusem 10. - 13. 6. 2010

SLOVENSKO 7 nocí  4 889 Kč
*** Odevák II, Piešťany - pravidelné týdenní turnusy 

ČESKO 3 noci  2 340 Kč
*** Sluníčko, Sepetná - nejlepší dovolená je v tuzemsku

SLOVINSKO 3 noci od  5 230 Kč

naleznete na www.pressburg.cz. 
Širokou nabídku dovolené v SR, HU, PL, SLO, v tuzemsku nebo u moře (HR, IT atd.) 

Ceny platí pro dospělou osobu v pokoji 1/2.
585 222 666KC Olomouc, tř. Svobody 20 Centrální rezervace tel.:

3x ubytování s plp, přípitek, župan, vstup do hotel. termálních lázní, fitness, 2x vstup do veřejných termálních lázní Zsori, doprava, pojištění

7x ubytování s plp resp. plná penze pro osoby 55+*, uvítací drink, přednáška lékaře, taneční a hudební večer, doprava tam i zpět, pojištění

3x ubytování se sníd., vstup do relax. centra Sepetná s bazénem a atrakcemi, whirlpoolem a parní kabinou, term. koupaliště s tobogány, míst. poplatek, pojištění

3x ubytování s plp, vstup do hotelových bazénů (Ajda, Termal), volný vstup do Therme 3000, fitness, sauna, aquaerobik, župan, pojištění
*****Ajda, Moravské Toplice - dítě do 6 let ZDARMA

platnost nabídky: 21.5.-31.8.2010, * akce PLNÁ PENZE ZDARMA platí při zakoupení pobytu do 13.6.2010



Jako na všech fakultách Univerzity 
Tomáše Bati ( to znamená nejen ve Zlí-
ně a Uherském Hradišti, ale i v Prostě-
jově) se ve čtvrtek 6. května sportovalo, 
soutěžilo, měřily se síly. Nejen studi-
em živ je student. 
Počasí rozhodně 
nepřálo “outdoo-
rovým aktivitám“, 
celou noc pršelo 
a  čtvrtek byl také 
sychravý. Turis-
tický oddíl a oddíl 
cyklistiky proto 
nemohl vyrazit 
plánovaným smě-
rem, dokonce se 
nedalo využít ani 
hřiště na fotbálek. 
Ale probíhaly in-
doorové aktivity – 
volejbal, bowling, 
šipky a  pro otrlé 
– paintball.

Fotbalisté po-
sílili volejbalová 
družstva a  doda-
li hře údernost 
a  bojovného du-
cha. Družstva 
byla smíšená 
za první a  dru-

hý ročník. Týmy, náležitě nabuzené 
publikem, si hru užívaly. Hra byla 
koncentrovaná, publikum vnímavé. 
Hráči prožívali ztrátu každého setu, 
snažili se mít situaci pod kontrolou. 

Obecenstvo oceňovalo potleskem 
nejen obětavé výkony, ale i nečekané 
akrobatické prvky. Tři vítězná druž-
stva byla oceněna nejen diplomy, ale 
i  putovním pohárem (1. místo), vo-

lejbalovým míčem (2. 
místo) a  utopenci (3. 

místo), o  které byl  po poledni emi-
nentní zájem.  

„Jsem rád, že nás počasí neskolilo, že 
je mezi studenty zájem i  o  sport a  my 
můžeme založit novou tradici na naší VŠ 
v Prostějově “, konstatoval  představený 
fakulty doc. Václav Lošek. -iw-

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací SportKKKKKKKKaaaaaaalllllllleeeeeeeiiiiiiiiddddddddooooooossssssskkkkkkkkoooooooppppppp 
informací

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Rektorský Den sportu na Univerzitě Tomáše BatiRektorský Den sportu na Univerzitě Tomáše Bati



Finanční služby 
s pevnými 
kořeny

Kdy budete 
vybírat, 
záleží  
jen na vás

Úspory rostou 
před očima

K penězům můžete,
kdykoli dostanete chuť.

Era spoření
Informujte se v pobočce Poštovní spořitelny, 

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

800 210 210
www.postovnisporitelna.cz
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