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Prázdniny jsou 
opět tady!

Letošní školní rok skončil a dětem začíná 
sladký čas prázdnin, dospělí se těší na dovo-
lenou.  Období prázdnin není ale jen časem 
oddychu, naopak mnohdy přináší i  celou 
řadu problémů, jak a  čím děti smysluplně 
zabavit, jak jim vyplnit jejich volný čas. 

V letošním roce, podobně jako loni, při-
pravilo město Prostějov i  zajímavou letní 
nabídku pro ty, kteří zůstanou doma. Celé 
prázdniny, přesněji každý čtvrtek počínaje 
1. červencem se mohou děti účastnit v růz-
ných městských zařízeních her, soutěží, pro-
mítání fi lmů a dalších aktivit. Na své si jistě 
přijdou i dospělejší, zejména při večerním 
„letním kině“ ve Smetanových sadech. 

Ti, kteří se vydají mimo domov, by neměli 
zapomínat, že čas dovolených je přímo mag-
netem pro zloděje a  další lapky. Nedávejme 
proto těmto nenechavcům příliš mnoho šancí 
v podobě nezabezpečených obydlí. Zejména 
dobré sousedské vztahy mohou v těchto pří-
padech sehrát důležitou roli. Nebuďme lhos-
tejní, zjistíme-li že se u sousedů, kteří tráví svůj 
čas mimo domov, pohybuje někdo neznámý. 

Další důležitou skutečností, kterou je třeba 
mít (a to nejen v době prázdnin) na paměti, je 
bezpečnost na komunikacích. V tomto ohle-
du mám nyní na mysli bezpečnost chodců 
a vyznavačů in-line bruslení. Právě bruslaři se 
velmi často pouštějí do provozování své záli-
by na silnice v domnění, že neporušují žádný 
předpis. In-line bruslař je však z hlediska zá-
kona chodec a na silnici tak nepatří. Bruslaři 
musí využít chodníku, je-li v místě chodník 
k dispozici, a na něm se chovat tak, aby ne-
ohrožovali bezpečnost chodců. Naopak, 
v  případě, že mají bruslaři možnost vybrat 
si mezi chodníkem a  cyklostezkou, měli by 
volit cyklostezku. Silnice je až poslední mož-
ností. Mějte toto na paměti, když pouštíte své 
děti s bruslemi ven nebo vyrážíte-li na in-line 
bruslích sami.  

Léto je také časem jako stvořeným pro 
posezení ve venkovních zahrádkách či ve-
černích hudebních produkcí. Tyto aktivity 
ale na druhou stranu bývají nezřídka jabl-
kem sváru. Na jednu stranu se lidé trávící 
volný čas doma chtějí bavit, užívat si letních 
večerů a nocí, na druhou stranu mají prá-
vo na nerušený odpočinek všichni ostatní. 
Jak tyto dvě protichůdné tendence skloubit? 
Existuje tu městská vyhláška, která si klade 
za cíl ochranu nočního klidu, ovšem nejdů-
ležitější v konkrétní situaci je vždy vzájem-
ná ohleduplnost a tolerance. 

Přeji Vám tedy všem příjemně strávené 
prázdniny bez stresů a  bez-
problémový návrat domů.

Jan Tesař,
 starosta města 
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Starosta města Prostějova Jan Tesař se rozloučil s generálním ředitelem 
společnosti TORAY Kazuyuki Adachim, který v Prostějově působil 6 let. 
Na jeho post nyní nastupuje Shozo Sugaya.
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Konkurzní řízení na obsazení 
pozice ředitel – ředitelka 

RG a ZŠ města Prostějova, 
Studentská 2

Rada města Prostějova po projednání jme-
nuje do funkce ředitele Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova, Student-
ská ul. 2 s nástupem od 1. 8. 2010 RNDr. 
Ing. Rostislava Halaše, a uložila PaedDr. 
Františku Říhovi, vedoucímu odboru škol-
ství a kultury, zajistit administrativní úkony 
spojené se jmenováním do funkce.

Valná hromada obchodní 
společnosti Domovní správa 

Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady společnosti Domovní 
správa Prostějov, s.r.o. po projednání vzala 
na vědomí výsledky  hospodaření společ-
nosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. za 1. 
čtvrtletí roku 2010.
Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti 
Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem 
Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, 
IČ 26259893 (dále je „společnost“) jménem 
jediného společníka  města Prostějova roz-
hodla v souladu s ustanovením § 144 ob-
chodního zákoníku takto: 
- schvaluje roční účetní závěrku ověře-
nou auditorem Ing. Viktorem Vorlem  dne 
10.3.2010   obchodní společnosti Domovní 
správa Prostějov, s.r.o. za rok 2009, která 
byla sestavena ke dni  31.12.2009 (slovy: 
třicátého prvního prosince roku dva tisíce 
devět).
- rozhodla o zvýšení základního kapitálu 

obchodní společnosti Domovní správa Pro-
stějov, s r.o. z vlastních zdrojů společnosti 
takto:
o částku 27 773 000,--Kč (slovy: dvacet 
sedm milionů sedm set sedmdesát tři tisíc 
korun českých)
z vlastních zdrojů společnosti (v členění 
podle struktury vlastního kapitálu v účetní 
závěrce ke dni 31.12.2009): Rozvaha – Vý-
sledek hospodaření minulých let – pasiva 
A.IV. řádek č.081
čímž se zvýší hodnota vkladu jediného spo-
lečníka společnosti města Prostějova, IČ 
002 88 659, se sídlem Prostějov, nám. T.G.
Masaryka 12-14, PSČ 796 01 o 27 773 000 
Kč (slovy o dvacet sedm milionů sedm set 
sedmdesát tři tisíc korun českých  na část-
ku 48 397 000,--Kč (slovy : čtyřicet osm 
milionů tři sta devadesát sedm tisíc korun 
českých).

Valná hromada obchodní 
společnosti Společenský dům 

Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti 
Společenský dům Prostějov, s. r. o. po pro-
jednání schválila:
1. Zprávu o stavu hospodaření obchodní 
společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. 
o. za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 
/dle § 125, odst. 1, písm. b), z. č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník v platném znění 
a dále dle čl. 4, odst. 2. Stanov/ – řádnou 
účetní závěrku,
2. mimořádnou odměnu jednateli obchodní 
společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. 
o. dle předloženého návrhu.

Přijetí dotace z Operačního 
programu Lidské zdroje a za-

městnanost na projekt vzdělá-
vání sociálních pracovníků

Rada města Prostějova po projednání 
schválila přijetí dotace z Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost na 
projekt „Rozvoj profesních schopností 
sociálních pracovníků měst Střední Mo-
ravy“ ve výši 1 487 862 Kč na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP 
LZZ – ZS 22 – 355/2010.

Schválení projektového 
námětu Systém 

protipovodňové ochrany
Rada města Prostějova po projednání 
schválila projektový námět a podání žádosti 
o dotaci na projekt Systém protipovodňové 
ochrany ve městě Prostějově.

Možnosti navýšení kapacity 
v mateřských školách

Rada města Prostějova po projednání  vza-
la na vědomí nformaci PaedDr. Františka 
Říhy, vedoucího odboru školství a kultury 
o možnostech navýšení kapacity v mateř-
ských školách zřizovaných městem Pros-
tějov, souhlasí s rozšířením kapacity v MŠ 
Prostějov, Hanačka a MŠ Prostějov, Ru-
munská ul.

Návrh na uzavření dohody 
o pracovní činnosti s ředitelem 

Sportcentra – DDM
Rada města Prostějova po projednání sou-
hlasí se zajišťováním úkolů a prací souvise-
jících s provozem Sportcentra – DDM Pro-

stějov, Olympijská ul. 4 mimo jeho hlavní 
činnost formou pracovněprávního vztahu 
založeného dohodou o pracovní činnosti 
mezi zaměstnavatelem městem Prostějov 
a Mgr. Ivanem Nedvědem, ředitelem Sport-
centra – DDM Prostějov, Olympijská ul. 4.

Návštěvní řád 
Sportcentra – DDM Prostějov 

a kalkulace pronájmů
Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila 
a) doplnění Návštěvního řádu Sportcentra 
– DDM Prostějov, Olympijská ul. 4 s účin-
ností od 1. 6. 2010 takto:
„Článek III. Vyloučení ze vstupu do prostor 
Sportcentra, zákazy a příkazy, bod 4. Je za-
kázáno“ zní:
- návštěvníkům utkání zdržovat se na palu-
bovce, u střídaček, u šaten hráčů a rozhod-
čích a v prostorech se zákazem vstupu,
- provozovat veškeré sportovní aktivity ve 
vestibulu a na parkovišti před vstupem do haly.
„Článek IV. Provozní podmínky“ je dopl-
něn o bod 12:
Při akcích pořádaných jinými organizacemi 
(nájmy) odpovídají za děti do 12 let věku 
jejich rodiče, pověření dospělí, nebo peda-
gogický dozor.
Bez účasti těchto odpovědných osob nemají 
děti do 12 let na tyto akce povolen přístup.
b) kalkulaci dle přílohy na:
- nájem stánku na provozování občerstvení 
– 20,-- Kč na 1 hodinu,
- pronájem Dopravního centra (celý areál) – 
1 000,-- Kč na 1 den
- pronájem učebny Dopravního centra – 60,-
- Kč na 1 hodinu.

Aktuálně Informace Školství 
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Výpis z usnesení z 93. schůze Rady města Prostějova, konané 25. 5. 2010

(občanský průkaz, pas + potvrzení o občanském průkazu)
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Bezúplatně a ve veřejném zájmu pře-
vedl do vlastnictví města Prostějova po-
zemky pod zimním stadionem ÚZSVM, 
odbor Odloučené pracoviště Prostějov 
(Územní pracoviště Brno). Slavnostní 
podpis smlouvy proběhl 10. 6. 2010 na 
Městském úřadě Prostějov, za účasti ve-
dení ÚZSVM a zástupců města.
Převáděné pozemky jsou zastavěny více-
účelovou halou zimního stadionu, který 
je ve vlastnictví města, a budou i nadále 
sloužit k podpoře veřejné sportovní a kul-

turní činnosti. Účetní hodnota převádě-
ného majetku je více než 1,6 milionu 
korun.
"Záležitost ohledně řešení pozemků pod 
současnou stavbou Víceúčelové haly 
- zimním stadionem, je skutečně histo-
rická. Už v březnu 1998 požádalo město 
Prostějov tehdejší Okresní úřad o bezú-
platné předání pozemků pod stadionem 
a sousedním parkovištěm. Od té doby až 
po současnost probíhala široká korespon-
dence jak s Okresním úřadem, tak s jeho 

nástupnickou organizací, což je 
Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. A nešlo jenom 
o korespondenci, ale rovněž o ce-
lou sérii osobních návštěv mnoha 
zástupců našeho města po celá tři 
volební období se zástupci státu," 
sdělil Vlastimil Uchytil, místosta-
rosta Prostějova zodpovědný za 
majetek města. 
Jednání města s Úřadem pro za-
stupování státu ale nebyla jedno-
duchá, stát požadoval po Prostě-
jovu určité záruky. "Museli jsme 
neustále prokazovat, že zimní 
stadion slouží veřejnému zájmu 
a nikoliv ke komerčním účelům. 
O to šlo státu v první řadě, aby 
na provozu zařízení nikdo ne-

vydělával. Samozřejmě, 
hlavně se zde hraje ho-
kej a vybírá se například 
vstupné. Konalo se zde 
taky pár koncertů. Ale mu-
seli jsme úřadu dokázat, že 
nejde o to, aby na těchto 
věcech město nebo kdoko-
liv jiný zbohatnul. A také 
jsme jim předložili údaje 
o tom, kolik desítek milionů ko-
run do provozu zimního stadionu 
už město vložilo prostřednictvím 
dotací či jako nákladů na údržbu, 
rekonstrukci a podobně. Bylo to 
těžké úřad přesvědčit, ale nakonec 
se to podařilo a stát nám zmíněné 
pozemky nakonec převedl. Bezú-
platně," vysvětlil spokojený mís-
tostarosta Uchytil. 
Město podle jeho slov bylo ochot-
no pozemky od státu i vykoupit, 
ale to by město muselo sáhnout 
hluboko do městské pokladny. 
"Úspěšným jednáním se státem 
jsme ušetřili 6,5 milionu korun," 
uzavřel Vlastimil Uchytil.   

-mik, jg-

Za UZSVM podepsala smlouvu Lenka 
Kolaříková, ředitelka územního pra-
coviště Brno

Za město Prostějov podepsal smlouvu 
místostarosta Vlastimil Uchytil

Prezident České republiky Václav 
Klaus s chotí Livií zavítal v polovi-
ně června na návštěvu Olomouckého 
kraje. Třídenní cesta prezidentského 
páru začala v hanáckém skanzenu 
v Příkazích, prezident dále navštívil 
ještě Náklo a Olomouc. V Olomouci se 
setkal s představiteli obcí postižených 
letošními povodněmi, s představiteli 
významných fi rem a s občany. „Jsem 

rád, že prezident přijal mé pozvání do 
Olomouckého kraje a věřím, že mu 
máme co nabídnout a ukázat,“ uvedl 
hejtman Martin Tesařík. 

 Druhý den pobytu v Olomouckém 
kraji prezident absolvoval cestu na Bou-
zov, do Zábřeha, do Náměště na Hané, 
do Čech pod Kosířem a do Prostějova. 
V průběhu cesty se setkal s občany, za-
vítal mezi podnikatele a strávil část pro-

gramu s představiteli krajské a obecní 
samosprávy. 

 Závěrečný den své návštěvy Olo-
mouckého kraje si prezident vyhradil 
pro Hustopeče nad Bečvou, Přerov, Ro-
kytnici, Němčice nad Hanou a Mořice. 
Opět navštívil tamní podnikatele, setkal 
se s občany a poobědval s představiteli 
vysokých škol sídlících v kraji. 

 Manželka prezidenta Livia Klauso-

vá absolvovala většinu pobytu se svým 
chotěm, mimo jeho program ji pak čeka-
la návštěva Expozice času ve Šternber-
ku, Centra sociálních služeb Prostějov 
a Střediska sociální prevence Olomouc. 

Prezident Václav Klaus navštívil Olo-
moucký kraj takřka na den přesně před 
třemi lety, jeho třídenní pobyt tehdy za-
čal 13. června 2007. 

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj navštívil prezidentský pár



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně Informace

Ve středu 9. června se po několika-
leté rekonstrukci otevřely veřejnosti 
dveře prostějovského zámku. Ve vý-
chodním křídle této stavby vzniklo 
nové Regionální informační centrum 
spojené s výstavními prostorami. 
„Rekonstrukce této části přišla na 
zhruba 14 milionů korun, z toho 7 
milionů činila dotace ROP. Dalších 
bezmála 6 milionů zhltlo budování kana-
lizace. Tímto krokem však rekonstrukce 
zámku nekončí, věřím, že v budoucnu se 
tato stavba stane významným kulturně-
společenským centrem regionu,“ uvedl 
místostarosta Pavel Drmola. Součástí 
slavnostního otevření zámku byla i ver-
nisáž výstavy Slavné stavby Prostějova 
spojená se křtem stejnojmenné knihy. Tu 
je možno na Regionálním informačním 
centru zakoupit.

Připomeňme si něco z historie této pa-
mátky:

Historie 
 Historie prostějovského zámku sahá až do 

16. století, přesněji k létům 1522 – 1526, do 
období  Jana z Pernštejna, jenž si Prostějov 
zvolil jako jedno ze svých sídel. 

Budova zámku byla zasazena do měst-
ských hradeb, které byly pro tento účel z části 
odkoupeny a následně proraženy. 

Zámek měl na počátku svých dní 
charakter pevnosti, na zámek, jako ta-
kový, jej dal přebudovat další z rodu 
Pernštejnů, a to Vratislav z Pernštejna 
v letech 1568 – 1572. V těchto letech 
byly vybudovány renesanční arkády 
a upravován, návštěvníky i odborníky 
obdivovaný, vstupní portál. 

Konec 16. století znamenal pro pro-
stějovský zámek změnu majitele a pří-
chod nepříliš šťastných časů. Novými 
majiteli se stal rod Lichtenštejnů.  

Ani prostějovský zámek neodolal 
nájezdům švédských plenitelů a doby-
vatelů, kteří nechali zámek v roce 1643 
vypálit. Po tomto ničivém zásahu byly 
provedeny nejnutnější opravy a zámek 
byl využíván jako sýpka, skladiště, ubi-
kace pro vojáky či vězení. V 18. století 

zámek fungoval i jako textilní manu-
faktura. V zámku byl plánován i pi-
vovar, k těmto změnám v architektuře 
zámku však naštěstí nedošlo.  

Po tomto období úpadku prostě-
jovského zámku přišla rodina Chme-
lařových. Tato rodina znamenala pro 
zámek mnohé, především návrat 
k lepším časům a tradicím pro zámek 
poplatným. Do zámku se vrátil rušný 
kulturní život.  

V roce 1893 koupil zámek Úvěrní 
spolek Záložna a zastavárna v Prostě-
jově, který zámeckou budovu opravil 
a dal provést další architektonické 
úpravy. Z těchto dob pak pocházejí 
tolik obdivovaná sgrafi ta Jano Köhlera 
na fasádě zámku. 

Vstupní portál 
 Portál prostějovského zámku je 

skutečným skvostem architektury, 
svědčícím o  vynikajících kvalitách 
svých stavitelů, mistrů z  Briegu. Her-
movky – mužská a ženská polopostava 
po stranách portálu, představují Vra-
tislava z Pernštejna a  jeho španělskou 
ženu Marii Manriquez da Lara. Na štítu 
můžete obdivovat znaky obou staveb-
níků a znak rodu Lichtenštejnů 

Ve vlysu si můžeme prohlédnout ži-
vot ve vojenském táboře. Na vratech se 
nachází znaky Pernštejnů a Šelenberků. 

Městský úřad Prostějov     Regionální informační centrum
Pernštýnské náměstí 8, 796 01 Prostějov

Tel.: 582 329 723, www.prostejov.eu, informace@prostejov.eu

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – pátek  9:00 – 17:00           sobota, neděle      9:00 – 12:00

Věděli jste, že:  
 - kvůli stavbě zámku byla odstraněna část historického opevnění města?
- se na fasádě zámku nachází svislé sluneční hodiny z počátku 20. století? 
- zadavateli stavby, Janu z Pernštejna, se přezdívalo Bohatý? 
- si na vstupním průčelí můžete přečíst: Hanák tade bode do skonání světa…? 
- se stavitelé zámku inspirovali až v dalekém Briegu? 
 

Zámek dnes a zítra  
 Od roku 1948, kdy Úvěrní spolek Záložna a zastavárna zanikl, se na budově zámku, vyjma 

obnovy fasád, neodehrály žádné významnější stavební práce. V současné době se vlastník 
zámku, jímž je město Prostějov, snaží o obnovu provozu v tomto historickém objektu.

V první etapě bylo rekonstruováno východní křídlo zámku, ve kterém je zřízeno Regionál-
ní informační centrum spolu s výstavními sály.  
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Cyklo-běh je svým rozsahem a  inten-
zitou největší pravidelnou protidrogovou 
kampaní spojenou se sportem. Tato aktivi-
ta chce poukázat na NEDOSTATEČNOU 
INFORMOVANOST na poli drogové pre-
vence a  volá po zvýšení protidrogového 
vzdělávání a osvěty v naší zemi.

Trasa letošního dvanáctidenního Cyk-
lo-běhu vedla přes 35 měst Čech a Moravy. 
Celkem tato trasa čítá 1250 kilometrů. Tým 
5 - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez 
drog, urazili tuto vzdálenost za 12 dní.

  V  průběhu tohoto maratonu navštívil 
desetičlenný tým Cyklo-běhu představitele 
35ti měst a mluvil s nimi o problematice drog 
a  jejím řešení, které spočívá v prvé řadě ve 
zvýšené protidrogové osvětě v daném městě 
a jeho okolí.

Po celou dobu tohoto maratonu  probíhaly 
v ulicích navštívených měst INFORMAČNÍ 
PROTIDROGOVÉ KAMPANĚ. Občanům 
byly zodpovídány jejich otázky a zároveň byly 
rozdávány brožury a letáky o nebezpečí drog 
a jejich zdravotních a sociálních rizicích.

Přímo na trase Cyklo-běhu se v  naplá-
novaných městech zastavil tým lektorů pro-
tidrogového vzdělávání a  dodával zdarma 
přednášky pro děti a  mládež s  názvem 10 
věcí, které tvoji přátelé možná nevědí o dro-
gách.

Podle posledního průzkumu Evrop-
ské školní studie o  alkoholu a  jiných dro-
gách (ESPAD), který byl proveden v  roce 
2007,  kouřilo marihuanu 45.1 procenta  dětí 
ve věkové kategorii 15-16 let. Toto procento 
řadí Českou republiku na smutné první mís-

to ze všech evropských zemí!  U věku do 13 
let mělo zkušenost s marihuanou hrozivých 
20.7 procenta dětí. A ve stejné věkové kate-

gorii do 13 let spolklo tabletku halucinogen-
ní  extáze 18.1 procenta dětí.  

  Web: www.rekninedrogam.cz

Ve druhé polovině května se v rámci 
Akademie seniorů uskutečnila v  pro-
storách sdružení Lipka v pořadí druhá 
beseda z cyklu „Nevědět se nevyplácí.“ 
Témata byla tentokrát rozdělena na dvě 
části. „První blok byl zaměřen na před-
stavení činnosti policie a změny v měst-
ských vyhláškách. Ve druhém bloku 
následovalo vysvětlení pojmů nutná 
obrana či krajní nouze. Nechyběly zása-

dy bezpečného chování a současná situ-
ace v oblasti kriminality v našem městě. 
Přednáška byla doplněna videoprojek-
cí,“ uvedla Jana Adámková z  Městské 
policie Prostějov.

V  rámci těchto besed byly předány zá-
jemcům osobní alarmy místostarostkou 
Alenou Raškovou. Ani handicapovaní  ob-
čané nepřišli zkrátka. I oni v těchto dnech 
obdrželi tuto pomůcku.   -mik-

Než začnou prázdniny, měli by rodiče upo-
zornit své děti na zásady bezpečného chová-
ní. Z hlediska dopravních předpisů je důležité 
připomenout pravidla týkající se zejména 
chodců a cyklistů. Na kolečkových bruslích 
jezdíme na stezce pro cyklisty, nebo po chod-
níku. Samozřejmě dáváme pozor na kolem-
jdoucí chodce. Silnici na bruslích využijeme 
pouze za podmínek, že zde není chodník ani 
stezka pro chodce, nebo cyklisty a svojí jízdou 
neohrožujeme provoz. Vhodné je zkontrolo-
vat, zda si dítě obléká pestré oblečení, pokud 
ne, doplníme ho refl exní nášivkou, přívěš-
kem a podobně. Po chodníku může jet cyk-
lista mladší 10 let. Naopak bez doprovodu 
starší osoby 15 let nemá na silnici co dělat!  
Na jízdním kole je povinná přilba do 18 
let- chrání před úrazem hlavy!  Např. úraz 
vyvíjejícího se mozku může zastavit vývoj 
dítěte na určitém stupni a následky mohou 
být větší než při stejném zranění u dospělé-
ho. Jestliže dítě pojede s kamarády na pro-
jížďku, je zapotřebí zdůraznit jízdu za sebou, 
ne vedle sebe.

V  období prázdnin je spousta volného 
času. Není nejlepší řešení nechat své rato-
lesti bez činnosti. Potulování po sídlištích 
spěje k  vyhledávání nových partiček. Bo-
hužel, ty někdy naskýtají možnosti vyzkou-
šet drogu, nebo páchat různé nekalé čin-
nosti  jako je sprejování po zdech a další. Je 
velmi důležité s dětmi o těchto nástrahách 
mluvit. Dobrým řešením bývá využití pří-
městských táborů, kde taková rizika nehro-
zí.

Závěrem připomínka:
Při nálezu injekční stříkačky na katastru 

města volat linku 156- městskou policii. 
To platí i v případě nálezu mrtvého zvíře-
te. Pokud objevíme nebezpečný předmět 
např. munici , nahlásíme toto na linku 158 
–Policie ČR. Natrefíme-li na obnaženého 
člověka – oznámíme toto na linku 156, 
nebo 158. Opuštěné budovy nezkoumáme 
a nevyhledáváme osamocená místa !  

Jana Adámková, skupina prevence 
kriminality Městské policie Prostějov

Alarmy pro seniory

Cykloběhu, který se v Prostějově konal  pod záštitou Zdravého města,  se zúčastnili 
studenti prostějovských středních škol se svým pedagogickým doprovodem, napří-
klad Gymnázia Jiřího Wolkera nebo Střední zdravotnické školy.

Rady na prázdniny

Sběrová soutěž, kterou pořádá město 
Prostějov ve spolupráci s fi rmou .A.S.A. 
TS Prostějov, zná svého letošního vítěze. 
Stala se jím Základní škola Majakovské-
ho v Prostějově – Vrahovicích, která se-
sbírala v průměru bezmála 80 kg papíru 
na žáka. 

„Když jsme před několika lety tuto 
soutěž rozjížděli, byli jsme sami zvědaví, 
zda je v dnešní době vůbec ještě možné 

p ř i m ě t 

děti školou povinné, aby sbíraly a  ode-
vzdávaly starý papír. Moc mne těší, že 
se toto podařilo, a  že se chvályhodná 
aktivita setkala na školách s  odezvou. 
Další pozitivní stránkou celého projektu 
je skutečnost, že si školy touto aktivitou 
přijdou i  na určité fi nance za sesbíraný 
papír, které jim zůstávají k dispozici pro 
jejich potřeby,“ pochválil výsledky  inici-
átor soutěže, místostarosta města Prostě-
jova Vlastimil Uchytil. 

Školní rok 2009/2010 - výsledky sběrové soutěže

pořadí škola podzim 2009 [ t ] jaro 2010   [ t ] počet žáků
1. Majakovského 6,54 11,83 232
2. Palackého 18,20 33,77 685
3. Dr. Horáka 15,40 28,15 590
4. Studentská 19,41 14,94 521
5. Melantrichova 7,83 12,93 455
6. E. Valenty 2,90 6,92 373
7. Sídliště Svobody  7,11   321

Letošní sběrová soutěž zná své vítěze!Letošní sběrová soutěž zná své vítěze!
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MĚSTSKÉ LÁZNĚ PROSTĚJOV
Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov, tel.: 582 344 427, www.dsp-pv.cz

Krytý plavecký bazén (kosmetika, masáže, solárium, aqua aerobic, 
posilovna…) 

Vstupné: dospělí 40 Kč/h, každá další hodina 30 Kč
  mládež do 18 let 30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč
  děti do 6 let zdarma

KOUPALIŠTĚ TJ SOKOL VRAHOVICE
M. Alše, Vrahovice, tel.: 731 737 224 , www.vrahovice.unas.cz

(4 dětské bazénky, bazén pro dospělé, kuželky, stolní tenis, nohejbal, 
volejbal…)

Otevřeno: 9 – 19 h
Vstupné: dospělí 25 Kč/den,  mládež do 15 let 15 Kč/den

Koupaliště Kojetín - vzdálenost od Prostějova cca 20 km
Ulice Závodí, 752 01 Kojetín, tel.: 581 761 830, www.kojetin.cz
Otevřeno: červen – srpen, po-pá  10 – 19 h
 so-ne-svátky 9 – 19 h
Vstupné: dospělí 40 Kč
  děti, důchodci, držitelé průkazu ZTP, studenti: 30 Kč
  po 17 h se platí poloviční poplatek

Koupaliště Chropyně – vzdálenost od Prostějova cca 28 km
Moravská 552, 768 11 Chropyně, tel.: 573 355 324, www.smmchropyne.cz
(volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, skokanské prkno, tobogán, ohřívaná 
voda)

Otevřeno: červen – září, pondělí – pátek 13 – 18 h, sobota – neděle 10 – 18 h
 červenec – srpen, pondělí – pátek 10 – 19, sobota – neděle 9 – 19 h
Vstupné: dospělí 60 Kč/ děti, senioři, studenti 40 Kč/ děti do 6 let zdarma

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO -  vzdálenost od Prostějova cca 21 km

Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582 376 520
Otevřeno: PO – NE 9 – 19 h, noční koupání do 22 h
Vstupné: děti do 3 let zdarma, mládež 20 Kč/den, dospělí 50 Kč/den

ŽELEČSKÉ BAHAMY - vzdálenost od Prostějova cca 16 km
Želeč, 798 07 Prostějov
(dětská skluzavka, kuželková dráha, koutek pro malé děti)

Provozovatel: p. Remeš, tel.: 582 370 663
Otevřeno: červenec – srpen 11 – 19 h
Vstupné: děti do 6 let zdarma,  děti a dospělí  20 Kč/den

NÁMĚŠŤ NA HANÉ – vzdálenost od Prostějova cca 17 km
Přírodní areál, 783 44 Náměšť na Hané

Provozovatel: obec Náměšť na Hané, tel.: 585 951 399, www.namestnahane.cz
Otevřeno: červen – srpen 9 - 19 h
Vstupné: děti do 15 let  20 Kč/den  
dospělí  40 Kč/den 30. června 201030. června 201088
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BALDOVEC – vodní svět – vzdálenost od Prostějova cca 30 km
Baldovec 319, 798 62 Rozstání - Baldovec
Otevřeno od 8 – 21 h, tel.: 582 395 440, www.baldovec.cz
jeskynní systém 100 m2 s relaxačními zónami
(Whirpool, parní sauna, masážní sprchy, lanové centrum, horol. věž, 
paintball…)

AQUAPARK VYŠKOV – vzdálenost od Prostějova cca 25 km
Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov, tel.: 517 348 745, www.bazenvyskov.cz
(masážní lavice, tobogány, plavecký bazén, bazén pro děti, sauna, 
Whirpool…)
Otevřeno červen: Po. – Čt.: 10:00 – 19:00
 Pá. – Ne.: 9:00 – 20:00
 červenec a srpen: 8:00 – 20:00
Vstupné: děti do 6 let 25 Kč/h
  dospělí  od 70 Kč/h
 mládež do 18 let a osoby od 60 let od 60 Kč/h
 invalidní osoby od 50 Kč/h

 PLAVECKÝ STADION 
OLOMOUC 

– vzdálenost od Prostějova
cca 20 km

Legionářská 11, Olomouc, 
tel.: 585 427 181, 

www.olterm.cz

Vstupné: PO – PÁ 6 – 14 h 14 – 21 h  So, Ne od 9 - 14 h 14 – 20 h 
Plné   76 Kč/hod. 61 Kč/hod. 81 Kč/hod. 66 Kč/hod.
Zlevněné  61 Kč/hod. 48 Kč/hod. 65 Kč/hod. 53 Kč/hod.
 

AQUAPARK OLOMOUC

Kafkova, Olomouc-Slavonín, tel.: 585 202 085, www.aqua-olomouc.cz 
(sauna, solárium, masáže, provazové atrakce, vodopád, skluzavka, 
beachvolejbal…)

Otevřeno: PO, ST, PÁ 8 – 22h., ÚT, ČT 7 – 22h., SO, NE 9 – 22h.
Vstupné: základní vstupné   100Kč/90 min.
 Studenti do 23, senioři 90Kč/90 min.
 Děti od 3 do 6 let  30Kč/90 min, děti do 3 let zdarma

Aktualizace červen 2010         Informační služba MěÚ Prostějov
tel.: 582 329 722 - 723

www.prostejov.eu        informace@prostejov.eu 

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

V sobotu 12.června proběhlo na sever-
ní obslužné komunikaci orientační mě-
ření rychlosti, které pro řidiče připravila 
Městská policie Prostějov.

„Změřit rychlost si přijelo131 moto-
ristů, z toho 3 motocykly. Ve čtyřech pří-
padech ukazatel rychlosti podměřoval, 
kdy radarem bylo naměřeno 55 km/hod., 
ovšem na ukazateli řidiče bylo 50 km/
hod., což byla zároveň největší zjištěná 
odchylka. Opačná situace nastala u čtyř 
automobilů. Jejich tachometr ukazoval 

více jak o 11km/hod. vyšší rychlost. Nej-
větší odchylka byla naměřena u  Fordu 
MONDEO. Tachometr tohoto vozidla 
ukazoval rychlost 76 km/h,  ale radarem 
naměřená rychlost činila 54 km/h.  Nej-
vyšší naměřená rychlost byla u motocy-
klu - 79 km/hod., u osobního vozu pak 
78 km/hod. Převážná část řidičů si však 
chtěla vyzkoušet padesátku", shrnula 
výsledky měření Jana Adámková ze sku-
piny prevence Městské policie Prostějov. 
 -red-

Měření rychlosti Městskou policií Prostějov 
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Ve dnech 17. - 19. 5. 2010 
proběhly Dny zdraví v  Pro-
stějově. Ze strany Národní 
sítě podpory zdraví byly 
zajištěny odběry kapilární 
krve a  vyšetření hladin cho-
lesterolu. 

Návštěvníci si také nechali změřit 
množství podkožního tuku, krevní 
tlak a vypočítat BMI. Tato vyšetření 
prováděla děvčata ze SZŠ. 

S kartičkou, na které byly zapsá-
ny aktuálně naměřené hodnoty, 
chodili návštěvníci na konzultaci 
za lékařem, který byl po celou dobu 
k dispozici. Cílem konzultace bylo posoudit 
individuální rizika nemocí a  poradit s  pre-
vencí. Zájem byl velký, většina návštěvníků 
si také odnesla rady ve formě písemné na tiš-

těných letácích Státního zdravot-
ního ústavy, který byl odborným 
garantem celé akce.

Akce se také aktivně účastnila 
zdravotní pojišťovna Metal Ali-
ance. 

17. 5. 2010 bylo změřeno 
a  zkonzultováno 62 návštěvníků, 
18. 5. to bylo 81 návštěvníků a 19. 
5. 58 návštěvníků. Celkem tedy 201 
osob, které měly zájem dozvědět 
se, jak se chránit před civilizačními 
a ostatními preventabilními nemo-
cemi. Norma pro hladinu celkové-
ho cholesterolu v krvi je 5 mmol/l. 

Nejvyšší naměřená hladina byla 7,36 mmol/l 
u  64 leté ženy. Někteří návštěvníci byli také 
upozorněni na naměřený vysoký krevní tlak 
a bylo jim doporučeno navštívit v co nejkratší 

době praktického lékaře kvůli celkové kontrole 
zdravotního stavu a eventuelní farmakologic-
ké úpravě krevního tlaku. Převážná většina 
návštěvníků byla ve věku nad 50 roků. Pod 
50 roků věku bylo pouze 26 návštěvníků. Na 
druhou stranu je třeba zmínit, že návštěvníků 

s nadváhou nebo obezitou bylo pouze 27%, 
přitom v běžné populaci je v této věkové sku-
pině až 50 % osob s nadváhou. Také pouze 8 
návštěvníků byli kuřáci, oproti staticky střízli-
vým udávaným odhadům 20% kuřáků v běž-
né populaci. To svědčí o tom, že osoby, které 
mají zájem o své zdraví a aktivně se o prevenci 
zajímají, také pravděpodobně podle těchto 
doporučení žijí, a proto trpí méně nemocemi, 
než průměrný vzorek populace.

Bylo by jistě dobré se zamyslet nad tím, jak 
oslovit osoby, které se na tyto akce nedostavují 
a ani jinak aktivně o své zdraví nepečují. Právě 
tyto osoby je potřeba informovat o tom, že je 
velký rozdíl mezi péčí o zdraví, kterou má za 
svou povinnost každý z nás a zdravotní péčí, 
kterou do jisté míry garantuje stát. Pokud se 
díky péči o  zdraví ušetří za zdravotní péči, 
bude tato potom mnohem kvalitnější a  do-
stupnější pro případy, které zatím preventabil-
ní nejsou. MUDr. Silvana Jakubalová

Zpráva ze Dnů zdraví ProstějovZpráva ze Dnů zdraví Prostějov

Třetí a poslední přednáška Jarních dnů zdra-
ví byla věnována kozímu mléku. Přednášející 
Jarmila Zelenská, která vlastní kozí farmu Ro-
zinku v  Čelechovicích na Hané, popisovala, 
jak je těžké podnikat bez dotací, poradila, jak 
si z mléka vytvořit tvaroh nebo mléčný nápoj 

a řeč patřila i pasterizaci mléka. ,,Když si na 4 hodiny položíte mlé-
ko kozí a kravské, uvidíte, že na kravském bude několik centimetrů 
tuku a na kozím tuk žádný“ porovnala kozí mléko s kravským Jar-
mila Zelenská. Dodala, že podle průzkumů se mléko kozí podobá 
mateřskému, protože narozené kůzle váží stejně jako narozené dítě.

 Nutno dodat, že kravské mléko nás zahleňuje. Jarmila Zelenská se zú-
častnila i několika  televizních natáčeních. V České televizi se objevila 
v Toulavé kameře, na Nově v pořadu Rady ptáka Loskutáka. Každým ro-
kem  paní  Zelenská připravuje ,,Jarní sčítání mláďat“ a ,,Podzimní ukon-
čení sezony“.  Závěrem všechny účastníky pozvala na svoji farmu. Na-
koupit si kozí mléko a sýry můžete každý den od 16,00 do 16,30 hodin.

Web Toulavé kamery, na kterém můžete reportáž zhlédnout:  
http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?article_id=926  

Web Rad ptáka Loskutáka, na kterém si lze článek přečíst:
http://loskutak.nova.cz/clanek/chovatel/chov-koz-kozi-farma.

html   Jakub Čech, Prostějov

Kozí výrobky v rámci Jarních dnů zdraví

01. 07. 2010 – blok č. 20 – Letecká (Dol-
ní - kasárny), Dolní (přejezd – Kojetínská), 
Kojetínská – chodník, Kralická – chodník, 
Kralická (Dolní – Kojetínská), U  Spalovny, 
Kralická – Kojetínská – průmyslová zóna.

13. 07. 2010 – blok č. 21 – Za Drahou, 
Průmyslová, J. Hory, M. Majerové, M. Puj-
manové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Puj-
manové – vnitroblok, Z. Wintra.

15. 07. 2010 – blok č. 22 – sídl. Svornosti, sídl. 
Svornosti – parkoviště, kpt. J. Nálepky (Tovární 
– Smetanova), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. 
Talicha, Tovární (Olomoucká – Vrahovická), 
Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha.

20. 07. 2010 – blok č. 32 – 
Česká, Šlikova, Krátká, Rostisla-
vova, Mánesova, Máchova, Rie-

grova, Brandlova, Jungmannova, Mlýnská, 
Mlýnská parkoviště, Plumlovská parkoviště 
sídl. Svobody.

22. 07. 2010 – blok č. 33 – V Polích, Dr. 
Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Ví-
covská, J. Kaštila, Krasická (nová zástavba), 
Krasická – část za Moravskou.

27. 07. 2010 – blok č. 34 – Krasická od 
Moravské, Moravská, Moravská – vnitroblok 
parkoviště, Moravská – vnitroblok, Moravská 
– plocha u Galy, Západní, Západní – parko-
viště.

29. 07. 2010 – blok č. 35 – J. V. Myslbeka, 
Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Bel-
gická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Zá-
pad – parkoviště, sídl. Západ – cyklostezka, 
sídl. Západ – vnitroblok.

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

Finská 9   7.7. –  9.7.
Mozartova 12.7. - 16.7.
Beneše 19.7. - 23.7.
Okružní 26.7. - 30.7.
v.s. Šárka 26.7. - 30.7.
Kostelecká   2.8.  –  6.8.
Tylova   9.8. -  13.8.
v.s. Dolní   9.8. -  13.8.
ZŠ Melantrichova 60 16.8. -  20.8.
Netušilova 3 23.8. -  25.8.
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Kontrolujete kvalitu vody ve studni pravidelně?Kontrolujete kvalitu vody ve studni pravidelně?
V  České republice je necelých 10 % 

obyvatel trvale zásobováno vodou z do-
movních nebo veřejných studní, vedle 
toho mnoho lidí používá vodu ze stud-
ní na chatách a chalupách o víkendech 
a dovolených. Mít vlastní studnu je vý-
hoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se 
za ni platit. Má to však také svá „ale“. 
Není-li o studnu pečováno, nemusí být 
levným zdrojem dobré vody, ale zdro-
jem starostí a zdravotního rizika. Nyní 
po zimě je nejlepší čas, kdy zkontrolo-
vat kvalitu vody ze studny. 

Co vědět o studni,
než se z ní napiji?

1. Poloha – samotná poloha studny je 
důležitá, blízkost žumpy, septiku, hnojiš-
tě, silážních jam nebo odpadu uloženého 
v  bezprostředním okolí neskýtá důvěru 
ve kvalitu vody. 

2. Technická údržba – zpevně-
né okolí studny (1-2 m), vodotěsnost 
krytu a  technické zařízení pro odběr 
vody by se mělo kontrolovat alespoň 
4x ročně. Samozřejmostí je pak ochra-
na studny před vniknutím živočichů 
a  v  případě šachtových studní jejich 
vyčerpání a  mechanické vyčištění od 
sedimentů a nárostů. 

3. Jak zjistím, že je voda ve studni 
pitná – pouze laboratorním rozborem 
fyzikálně chemických a  mikrobiologic-
kých ukazatelů, které musí splňovat li-
mity dané vyhláškou. Jinak chutná a na 
pohled křišťálově čirá voda může v sobě 

skrývat nebezpečí v  podobě mikrobiál-
ního znečištění. I chemické složení vody, 
kterou pijeme, je nutné znát. Provozo-
vatel veřejných vodovodů pravidelnými 
kontrolami dbá na dodržování přísných 
limitů a péče o kvalitu vody jej zaměst-
nává 24 hodin denně. 

4. Kde lze nechat provést rozbor vody 
– akreditovaná laboratoř společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je tím 
nejvhodnějším partnerem pro Vás. Zde 
Vám budou poskytnuty základní infor-
mace na Vaše dotazy a nabídnuta pomoc 
s řešením kvality vody. Protokoly o kvali-
tě vody ve studni by měly být uloženy co 
nejdéle k vysledování možných změn ve 
kvalitě vody a v čase. 

5. Co je třeba k odběru vzorku vody 
– pokud je studna ošetřena dle výše uve-
dených informací, je třeba kontaktovat 
akreditovanou laboratoř, která rozbory 
pitných vod provádí. Zde se domluvíte, 
kdy si můžete vyzvednout připravené 
lahve (sterilní vzorkovnice), do  kterých 
provedete odběr vody z  Vaší studny. 
Dozvíte se jak správně odběr uskutečnit 
a kdy je možné vzorky donést. 

6. Pro zjištění kvality vody ve Vašem 
zdroji je doporučeno sledovat minimál-
ně tyto ukazatele (orientační rozbor):

- mikrobiologické ukazatele,
- dusičnany,
- dusitany,
- amonné ionty,
- chemická spotřeba kyslíku manga-

nistanem,

- tvrdost.
7. Rozsah rozboru pro kolaudaci 

nebo zjištění kvality vody z neznámého, 
případně dlouhodobě nepoužívaného 
zdroje odpovídá krácenému rozboru 
podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

Nejčastější problémy studní
Nejčastějším problémem soukromých 

studen, který může mít pro uživatele do-
pad na zdraví je vyšší obsah dusičnanů 
a mikrobiologické znečištění. 

Jednou z příčin vyššího obsahu dusič-
nanů ve vodě je hnojení zemědělské půdy 
dusíkatými hnojivy. Dusičnany z  vody 
nelze odstranit běžnými prostředky. 

Dalším problémem je mikrobiologické 
znečištění, které je ale možno, na rozdíl 
od dusičnanů odstranit dostupnými pro-
středky. Mikrobiologicky znečištěnou 
vodu je možno před přímou spotřebou 
převařit, anebo pokud má být voda ze 
studny použitelná bez převaření, je mož-
no mikrobiologické znečištění odstranit 

pravidelnou dezinfekcí studny prostřed-
ky na bázi chloru nebo stříbra.

Kontakty na Akreditované labora-
toře společnosti MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a.s.:

- laboratoř Olomouc, areál ČOV Nové 
Sady, Dolní novosadská, tel: 585 432 967, 
585 412 031-2, 585 417 369

- laboratoř Prostějov, areál ČOV 
Kralický Háj, tel: 582 337 441

- laboratoř Zlín, areál ÚV Klečůvka, 
tel: 577 901 654

-  laboratoře@smv.cz

Ceny rozborů 
-  4 mikrobiologické ukazatele při-

bližně do 550,- Kč
- orientační ukazatele přibližně do 

1000,- Kč (zjištění pitnosti vody ve studni)
-  krácený rozbor pro studny přibližně 

do 1700,- Kč (potvrzení pitnosti vody ve 
studni dle zákonných norem pro pitnou 
vodu, např. ke kolaudačnímu rozhodnutí)

Ceny dalších dílčích ukazatelů Vám 
budou sděleny pracovnicí laboratoře. 
Uvedené ceny jsou orientační. Aktuální 
nabídky poskytovaných služeb a  ceník 
prací je k dispozici na každém pracovišti 
Akreditovaných laboratoří MOVO, aktu-
alizuje se vždy na začátku kalendářního 
roku. Další informace naleznete na in-
ternetových stránkách naší společnosti: 
www.smv.cz/rozbory-vody. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
800 100 063, www.smv.cz

Od 1.  července tohoto 
roku dochází k  začlenění 
autobusové dopravy v  sever-
ní části okresu Prostějov do 
„Integrovaného dopravní-
ho systému Olomouckého 
kraje“ tzv. IDSOK. Stávající 
kilometrický tarif (ceník) doprav-
ců bude nahrazen zónovým tarifem 
IDSOK, kde cena jízdenky je závis-
lá na počtu projetých zón. Na kaž-
dé jízdence jsou uvedena čísla zón 
(území ve kterém se může cestující 
pohybovat) a čas platnosti. 

Hlavní výhodou cestování v  IDSOK 
je možnost přestupů mezi začleněnými 
dopravci v rámci zónové a časové plat-
nosti jízdenky. To se týká i přestupu na 
autobusy Městské hromadné dopravy 
v Prostějově. Dalším velkým přínosem 
pro cestující jsou předplatní časové (tý-

denní, 

měsíční) jízdenky. Při denní 
dojížďce do zaměstnání nebo 
do školy lze takto například 
ušetřit zhruba 30 procent za 
jízdné oproti každodennímu 
zakupování jednotlivých jíz-
denek. Nově mohou v  tom-

to systému cestovat bezplatně držitelé 
průkazů ZTP a dvě děti do 6 let v do-
provodu osoby starší 10 let. 

Začlenění dopravy v  severní části 
okresu navazuje na předchozí etapu 
integrace v  jižní části uskutečněnou 
v roce 2009 a uzavírá tím integraci au-
tobusové dopravy v  okrese Prostějov 
začleněním všech místních dopravců.   

Kvalitní dopravní obslužnost za při-
jatelnou cenu je jedna z  našich zásad-
ních priorit. 

Mgr. Alois Mačák, MBA
náměstek hejtmana  Olomouckého 

kraje  a člen Zastupitelstva 
města Prostějova

Integrace autobusové dopravy 
na Prostějovsku dokončena

V  neděli 13.6.2010 došlo na zá-
kladě požadavků cestujících a  obcí 
ke změnám příměstských jízdních 
řádů v  okrese Prostějov. Jde přede-
vším o drobné časové posuny v rám-
ci přestupných návazností. 

Na lince 780970 Brno – Prostějov 
– Rožnov pod Radhoštěm došlo u ne-
dělního spoje k  opoždění odjezdu 
z Prostějova z 8:32 na 9:02 hod směr 
Olomouc a  Rožnov pod Radhoštěm. 
Nově bude také od 1. září zavede-
no spojení z  Prostějova s  odjezdem 
v  7:15 hod do Kojetína a  to na lince 
780631. Jízdní řády MHD Prostějov 
se nemění.

Od července dojde k  začlenění se-
verní části okresu do Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého 
kraje (IDSOK). Výše jízdného už ne-

bude stanovena podle ujetých kilo-
metrů, ale podle počtu projetých zón. 
Cestující tak budou v  autobusech 
odbavování přestupnými jízdenka-
mi v rámci zónového tarifu. Na nově 
integrovaných linkách bude ukončen 
prodej množstevních jízdenek, ale 
bude zaveden prodej finančně zvý-
hodněných týdenních a  měsíčních 
předplatních dokladů IDSOK.

Bližší informace o  změnách jízd-
ních řádů a  IDSOK lze získat v  In-
formační kanceláři FTL, tel. 582 333 
181 nebo na www.ftl.cz, případně 
www.kr-olomoucky.cz.
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Nedávno mi pan Ivan Čech z Prostějova po-
slal fotografii mé tety Alice.  Říkali jsme jí Alis. 
Byla provdaná za tatínkova staršího bratra  
Ottu. Tak mladou jsem tetu Alis neznala, sou-
dím, že fotografie je ještě z doby, kdy Alis byla 
svobodná.

Byla jsem zvědavé dítě, se zájmem jsem 
poslouchávala, o  čem dospělí hovořili. Pa-
matuji si, že jsem jednou zaslechla, že teta 
Alis plakala, když  měla své čtyřicáté na-
rozeniny -  nerada se loučila  se svým mlá-
dím. Bylo to v roce 1936, když jsme ještě žili 
doma  v míru a v pohodě. Teta a strýc měli 
jediného syna, mého bratrance a kamaráda 
Jirku.   Z Prostějova jsme byli deportováni do 
Terezína 4. července 1942. Teprve tam jsem 
tetu Alici lépe a blíže poznala, když bydlela 
s námi a s jinými ženami v pokoji na pod-
laze. Teta jako všechny maminky šetřila ze 
svého ubohého přídělu potravin, aby mohla 
přilepšit Jirkovi a   strýčkovi. Večer jsme se 
všichni setkávali  v  ubikacích u  maminek. 
Dědeček s babičkou  bydleli na podlaze v po-
koji domu, ve kterém byli ubytováni  samí 
staří lidé. Dědeček vydržel v Terezíně něko-
lik týdnů a zemřel. Měla jsem dědečka ráda. 
Byla jsem ještě dítě, přece jsem byla vděčná, 
že byl ušetřen dalšího utrpení. 

Po dědečkově smrti se babičce podařilo pře-
stěhovat se do pokoje, ve kterém bydlela ma-
minka, teta Alis, tehdy ještě já, moje malá se-
stra Karmela a jiné ženy s jejich dětmi. Později 
jsem se přestěhovala do dívčího domova L 410.

Většina našich příbuzných byla krátce po 
našem příjezdu do Terezína deportována do 
Polska. Transporty byly vypravovány takovou 
rychlostí, že jsme se s nimi nemohli ani rozlou-
čit. Dozvěděli jsme se, že odjeli, když už byli 
pryč. Nevěděli jsme, že jedou na smrt.

Po necelém roce v Terezíně zemřel tatínek. 
Teta Alis, strýc Otto a Jirka vydrželi v Tere-

zíně víc než rok, pak byli zařazeni do jedno-
ho ze dvou osudných zářijových transportů 
(6. 9. 1943). Tyto dva zářijové transporty byly 
osudnější než ostatní. Pro ně utvořili v Osvěti-
mi rodinný tábor (Familienlager), aby ošálili 
Mezinárodní vybor Červeného Kříže. Po šesti 
měsících šli všichni, kteří ještě byli na živu, spo-
lečně do plynu. Během toho půl roku zemřelo 
ve Familienlagru kvůli hladu a  nemocem 
mnoho lidí, víc než tisíc, někteří z nich spáchali 
sebevraždu na drátech nabitých elektrickým 
proudem.

Po válce jsme se dozvěděli, že   strýček 
Otto, tátův bratr a  manžel tety Alis,  ze-
mřel v Osvětimi hladem  nebo nemocí. Teta 

Alis a Jirka šli pak s ostatními v noci mezi 
7. a 8. březnem 1944 do plynu. Z plynové 
komory bylo slyšet, že odsouzení na smrt, 

dokud měli dech, zpívali Kde domov můj? 
a naši, nyní izraelskou hymnu Hatikva.

 Maud Michal Beerová

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

PříběhPříbběh

 Téměř padesát žáků a studentů pěvecké-
ho sboru a dramatického kroužku Reálného 
gymnázia a základní školy města Prostějova 
si připravilo na květen vystoupení s názvem 
„Vítání jara“. 

Kromě lidových písní zazněly známé me-
lodie z kantáty Otvírání studánek Bohuslava 
Martinů, verše básníka Miloslava Bureše 
a texty lidové poezie. Hudební doprovod ve 
složení klavír, housle a zobcové fl étny podtrhl 
zpěv sboru a dramatické ztvárnění. Děti se 
seznámily s tradičními lidovými zvyky, jako 

je čištění studánek, vynášení smrtky, pouště-
ní věnečků po vodě a kouzla svatojánské noci. 
Práce na tématu, kterým byla především lás-
ka k domovu, obohatila citové vnímání divá-
ků, ale především samotné účinkující.

V deštivých dnech letošního pochmurné-
ho jara bylo představení pro všechny příjem-
ným zážitkem. Těšíme se na reprízu, která se 
uskuteční 1. června v 16.00 hod. pro rodiče 
našich žáků. Všechny srdečně zveme.

Jitka Minářová a Dagmar Havlíková
RG a ZŠ města Prostějova

Vítání jara na RG a ZŠ města Prostějova

Teta Alice Teta Alice 

V těchto dnech slaví 
Podané ruce, o.s. desá-
té výročí od data svého 
vzniku. Organizace, jež 
působí v Moravskoslez-
ském, Olomouckém 
a  Zlínském kraji, pro-
vozuje hned dva pro-
jekty. Jako prvotní byl realizován impuls 
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 usku-
tečnění této služby, navštěvují pod dozorem 
svých pánů dětské domovy, školy a zařízení 
pro zdravotně postižené, domovy důchodců 
a další objekty. Tím, že pes je vzácným ná-
vštěvníkem těchto zařízení, aktivizuje jejich 
klienty ke kontaktu a komunikaci. Cílem je 
navázat citovou pohodu, která následně pů-

sobí na somatické zdraví. 
Jedinečnou se canisterapie 
stává v  ústavech pro zdra-
votně a  mentálně handica-
pované. 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 růz-
né instituce. Služba je přístupná 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. 

Kancelář Podané ruce, o.s. najdete v Pro-
stějově na ulici Fanderlíkova 393/38, a více 
informací na webových stránkách www.
podaneruce.eu. Pracovníci sdružení děkují 

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

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

seznam.cz, 
737 506 054

Podané ruce, o.s. jsou s vámi 10 let

30. června 201030. června 20101212
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Prostějovské léto 2010 startuje

Wolkrův Prostějov připomenul 110. výročí básníkova narození

Také v letošním roce přichází město Pro-

stějov s velkým projektem Prostějovské

léto 9 + 1. Tento název v sobě skrývá devět

prázdninových čtvrtků, během nichž se

pravidelně uskuteční řada kulturních a

sportovních akcí. Léto bude uzavřeno

pátkem 10. září, kdy je pro děti z mateřs-

kých škol, školních družin a pro rodiče s

dětmi připraven Den na pohádkovém

zámku. Ten bude obnášet mimo jiné i

„pohádkovou prohlídku zámku“ a set-

kání s pohádkovými bytostmi.

Tento projekt společně připravili město

Prostějov, oddělení DUHA – Kulturní

klub u hradeb, městská knihovna, Sport-

centrum, Domovní správa, s.r.o. a eko-

centrum IRIS.

„Půjde o ucelenou sérii aktivit, kdy v pravi-

delném čase budou organizace zapojené do

„Prostějovského léta“  nabízet veřejnosti

nejen kulturní, ale třeba i sportovní vyžití.

Například ve Smetanových sadech, v Aqua-

parku  Koupelky, na zimním stadionu, na

dopravním centru, v městské knihovně (na

dětském oddělení) a v Ekocentru IRIS,“ říká

organizátorka akce Martina Drmolová z

oddělení DUHA Odboru školství a kultury

prostějovské radnice.  Po loňském úspěchu s

„letním kinem“ ve Smetanových sadech je

pro diváky připravena i tato noční akce.

„Některé filmy jsme pro ně vybrali my, něk-

teré volili sami diváci v anketě. Návštěvníci

tak zhlédnou třeba snímky jako 2 BOBULE,

MUMIE – HRAD DRAČÍHO CÍSAŘE

nebo KUNG FU PANDA,“ dodala Drmolo-

vá. Jediným úskalím Prostějovského léta

2010 tak může být nepřízeň počasí, protože

pro některé akce není možno připravit

mokrou variantu. Držme palce Prostějov-

skému létu i tentokrát! 

(Podrobný program Prostějovského léta

2010 naleznete na straně 18 a 19) -jg-

Prostějovský festival poezie a oslava 110.

výročí narození básníka Jiřího Wolkera

odstartoval v úterý 15. června. Pětidenní

maraton 53. ročníku Wolkrův Prostějov

nabídl milovníkům poezie, divadla i

hudby perličky  v podání recitátorů, pro-

fesionálních i amatérských divadel. 

Netradiční pozvánkou na festival poezie byl

happening studentů prostějovských škol ve

Smetanových sadech. V 16 hodin se u bás-

níkova pomníku na náměstí E. Husserla

uskutečnil pietní akt a položení květin. Ještě

před oficiálním zahájením Wolkrova Prostě-

jova proběhla ve foyer městského divadla

vernisáž výstavy obrazů inspirovaných poe-

zií Jiřího Wolkra a dalších prostějovských

osobností z dílny Jitky Brůnové- Lachmann,

a poté se už představili na jevišti prostějovští

nadšenci z Divadla Point při Gymnázium

Jiřího Wolkra dramatizací básně Balada o

očích topičových.  „Letos se festival nesl

zcela v duchu Wolkrovy poezie, protože v

březnu uplynulo 110 let od jeho narození.

Proto jsme hledali něco nového, co by oživi-

lo soutěž v recitaci. Zvlášť, když pouze jedi-

ný soutěžící si vybral právě Wolkrovu báseň.

Dali jsme příležitost mladým prostějovským

výtvarníkům a grafikům, kteří na některé

Wolkrovy básně zpracovali ilustrace v duchu

komiksu. Z nich vydáme lepolero, které snad

potěší nejen účastníky letošního Wolkrova

Prostějova, ale i studenty prostějovských

škol a jejich učitele,“ prozradila vedoucí

pořádajícího Kulturního klubu DUHA u hra-

deb, oddělení Odboru školství a kultury

Městského úřadu Prostějov Alice Gregušo-

vá.  

Bonbónkem letošního ročníku festivalu poe-

zie je vydání bibliofilie ke 110.  výročí naro-

zení prostějovského básníka. Reprezentativ-

ní grafický list pro bibliofilii vytvořila akade-

mická malířka Jana Kasalová  ze Železného

Brodu. Bibliofilii si z Prostějova odvezli

ocenění recitátoři sólisté a divadla poezie

Wolkrův Prostějov je již tradičně přehlídkou

poezie a divadla. Na jevišti Městského diva-

dla, v sále DUHY, v Městské knihovně, na

nádvoří zámku i na náměstí T. G. Masaryka

vystoupila plejáda umělců, divadelníků a

kapel.  Hudba byla také tečkou Wolkrova

Prostějova na nádvoří prostějovského zámku

v sobotu 19. června.   -jap- 

Studenti oboru Grafika v reklamní praxi ze Střední školy oděvní Prostějov,

s.r.o. se pustili do spolupráce s Městem Prostějov a v rámci odborného

předmětu Propagace a reklama pracovali na grafických návrzích plakátů,

které lze využít na různé kulturní a společenské akce pořádané naším

městem. Místostarosta města Ing. Pavel Drmola s odbornou komisí předlo-

žené návrhy zhodnotili a za nejlepší z nich obdrží studenti věcnou cenu. 

Některé návrhy plakátků – tentokrát na téma Prostějovské léto 2010 vám

přinášíme v malé ukázce.

Ilustrační foto
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ČTVRTEK 15. ČERVENCE

18.30    Toy Story 3      

Americký animovaný rodinný film    

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

premiéra, mládeži přístupný

21.00 Bez soucitu 

Francouzská akční komedie

Dva agenti. Jedno město. Žádne slitování!
V hl. rolích J. Rhys Meyers, J. Travolta,  režie : Pierre

Morell, 93 min, české titulky, premiéra, ŠUP, mládeži

do 15 let nevhodný 

PÁTEK 16. ČERVENCE

18.30  Toy Story 3               

21.00    Bez soucitu             

SOBOTA 17. ČERVENCE

18.30  Toy Story 3       

21.00    Bez soucitu    

NEDĚLE 18. ČERVENCE

18.30 Toy Story 3           

21.00    Bez soucitu  

PONDĚLÍ 19. ČERVENCE

18.30 Toy Story 3         

21.00    Serge Gainsbourg: Je t´aime

Francouzský životopiný film

Film stejně zábavný a bouřlivý, jako byl jeho život…..
Režie: Joan Sfar, 130 minut, české titulky, premiéra,

Vhodný mládeži od 12 let

ÚTERÝ 20. ČERVENCE

18.30  Toy Story 3                                               

21.00    Serge Gainsbourg: Je t´aime       

STŘEDA 21. ČERVENCE

18.30    Toy Story 3                                                   

21.00    Serge Gainsbourg: Je t´aime 

ČTVRTEK 22. ČERVENCE

18.30  Twillight sága: Zatmění 

Americký romantický horor

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

Slade, 124 min, české titulky,  premiéra,  vhodný

mládeži od 12 let

21.00    Twillight sága – Zatmění   

PÁTEK  23. ČERVENCE

18.30  Twillight sága – Zatmění   

21.00    Twillight sága – Zatmění   

SOBOTA 24. ČERVENCE

18.30    Twillight sága – Zatmění    

21.00    Twillight sága – Zatmění      

Česká vášnivá komedie 

NEDĚLE 25. ČERVENCE

18.30    Twillight sága – Zatmění       

21.00    Twillight sága – Zatmění      

PONDĚLÍ 26. ČERVENCE

18.30    Twillight sága – Zatmění      

21.00    Twillight sága – Zatmění       

ÚTERÝ 27. ČERVENCE

18.30    Twillight sága – Zatmění       

21.00    Twillight sága – Zatmění       

STŘEDA 28. ČERVENCE

18.30    Twillight sága – Zatmění                                              

21.00    Twillight sága – Zatmění       

ČTVRTEK 29. ČERVENCE

18.30    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

21.00    Ženy v pokušení  

PÁTEK 30. ČERVENCE

18.30    Ženy v pokušení                                            

21.00    Ženy v pokušení 

SOBOTA 31. ČERVENCE

18.30 Ženy v pokušení           

21.00 Ženy v pokušení 

1. – 14.7. 2010   

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ

ZAVŘENO 

PROJEKCE V KINOKLUBU

DUHA

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

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

ČTVRTEK 1. ČERVENCE

17.30 Na hraně temnoty                   

Americký akční thriller

Od režiséra bondovek Zlaté oko a Casino !! 
V hl. rolích:  M. Gibson a R. Winstone aj.     Režie:  Martin

Campbell, české titulky,   108 min,  premiéra,   mládeži pří-

stupný   

20.00 Na hraně temnoty           

PÁTEK 2. ČERVENCE

17.30 Na hraně temnoty        

20.00    Na hraně temnoty                

SOBOTA 3. ČERVENCE

17.30   Na hraně temnoty 

20.00   Na hraně temnoty   

NEDĚLE 4. ČERVENCE

17.30   Na hraně temnoty 

20.00   Na hraně temnoty    

PONDĚLÍ  5. ČERVENCE

17.30  Sex ve městě 2     

Americká komedie

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

Nixonová, K. Davisova aj. Režie: Michael Patrick

King, 146 min. české titulky,  premiéra,   mládeži do

12 let nevhodný    

20.00  Svítání

Americký sci-fi thriller

Na vrcholku potravního řetězce nastaly změny
V  hl. rolích E. Hawke,  W. Dafoe, aj.   Režie: Michael

a Petr Spierigové, české titulky,    108 min,  premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný   

ÚTERÝ 6. ČERVENCE

17.30 Sex ve městě 2          

20.00 Svítání

STŘEDA  7. ČERVENCE

17.30   Sex ve městě 2     

20.00   Svítání  

ČTVRTEK 8. ČERVENCE

17.30   Kung-fu kyborg 

Akční sci-fi komedie 

Čínská odpověď  na Transformers
Režie:  Jeffrey Lau, 102 minut, český dabing, premié-

ra,  mládeži do 12 let nevhodný. 

20.00   Sex ve městě 2        

PÁTEK 9. ČERVENCE

17.30   Kung-fu kyborg 

20.00   Sex ve městě 2      

SOBOTA 10. ČERVENCE

17.30   Kung-fu kyborg 

20.00   Sex ve městě 2 

NEDĚLE 11. ČERVENCE

17.30   Kung-fu kyborg 

20.00   Sex ve městě 2   

PONDĚLÍ 12. ČERVENCE

17.30   Kick – Ass   

Americký akční film

Svět potřebuje nové hrdiny . Podle skvělého komiksu!
Režie: Matthew Vaughn,  106 minut, české titulky,

premiéra,  mládeži do 15 let nevhodný.     

20.00   Zelená zóna    

Americký thriller

Na horké půdě Iráku!
V hl. rolích M. Damon, G. Kinnear, B. Gleeson

Režie: Paul Greengraas,   115 minut, české titulky,

premiéra,  ŠUP, mládeži do 15 let nevpřístupný      

ÚTERÝ 13. ČERVENCE

17.30   Kick – Ass  

20.00   Zelená zóna   

STŘEDA 14. ČERVENCE

17.30   Kick – Ass  

20.00   Zelená zóna            

PÁTEK 2. ČERVENCE

21.30   Škola Života

SOBOTA 3. ČERVENCE.

21.30    2 Bobule

NEDĚLE 4. ČERVENCE.

21.30     Doktor od Jezera hrochů 

PONDĚLÍ 5. ČERVENCE

21.30     Samec

ÚTERÝ 6. ČERVENCE

21.30     Kawasakiho růže 

STŘEDA 7. ČERVENCE

21.30     Mamma Mia

ČTVRTEK 8. ČERVENCE

21.30     Iron Man 2

PÁTEK 9. ČERVENCE

21.30     Nine

SOBOTA 10. ČERVENCE.

21.30     Mamas & Papas

NEDĚLE 11. ČERVENCE.

21.30      Prokletý ostrov 

PONDĚLÍ 12. ČERVENCE.

21.30     Kouzelná chůva 

a Velký třesk 

ÚTERÝ 13. ČERVENCE

21.30     Ženy v pokušení 

STŘEDA 14. ČERVENCE

21.30     Jánošík 

ČTVRTEK 15. ČERVENCE

21.30    Sex ve městě 2 

PÁTEK 16. ČERVENCE

20.30   Chůva v akci

SOBOTA 17. ČERVENCE

21.30   Souboj Titánů

NEDĚLE 18. ČERVENCE

21.30   Doktor od Jezera hrochů

PONDĚLÍ 19. ČERVENCE

21.30   Jak vycvičit draka

ÚTERÝ 20. ČERVENCE

21.30   Alenka v říši divů

STŘEDA 21. ČERVENCE

21.30    I Love You Philips Morris

ČTVRTEK 22. ČERVENCE

21.30   Sherlock Holmes

PÁTEK 23. ČERVENCE

21.30   MOON

SOBOTA 24. ČERVENCE

21.30   Na hraně temnoty

NEDĚLE 25. ČERVENCE

21.30   Ženy v pokušení

PONDĚLÍ 26. ČERVENCE

21.30   Alvin a Chipmunkové 2

ÚTERÝ 27. ČERVENCE

21.30   Nějak se to komplikuje

STŘEDA 28. ČERVENCE

21.30   2 Bobule

ČTVRTEK 29. ČERVENCE

21.30   Chlupatá odplata

PÁTEK 30. ČERVENCE

21.30    Exmanželka za odměnu 

SOBOTA 31. ČERVENCE

21.30     Robin Hood

Letní kino Mostkovice   www.letnikino.cz, tel.:602551832
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Zábava, móda, přátelství - nejen toto

všechno znovu přináší film, ve kterém se

vrací Carrie, Samantha, Charlotte a

Miranda. Poznejte jejich životy a lásky po

dvou letech. Co se stane po tom, co řekne-

te své Ano ? Život je takový, jaký si ho

dámy vždycky přály, ale nebyl by to „Sex

ve městě”, kdyby neměl v záloze pár pře-

kvapení. Tentokrát v podobě úžasného

dobrodružství plného slunce, které čtveři-

ci žen přímo smete z New Yorku do jed-

noho z nejluxusnějších exotických míst na

zemi, kde party nikdy nekončí a něco

tajemného je za každým rohem. Je to únik,

který přicházi v ten pravý okamžik pro

všechny čtyři kamarádky, které bojují

proti tradiční roli manželství, mateřství a

věcí s nimi spojených. Koneckonců,

někdy si prostě musíte jen vyrazit ven na

dámskou jízdu a to je právě na novém

filmu to nejlepší - i jeho hrdinky konečně

stárnou, mění se a vyvíjejí (nejen vizuálně,

jak vtipně naznačuje retrospektivní fashi-

onsekvence mapující proměnu všech hlav-

ních protagonistek). Jistě "tyhle starosti

bychom chtěli mít", napadne kdekoho iro-

nicky. Ale tenhle Sex ve městě bude davy

žen a dívek všech generací bavit ještě

dlouho. 

V dalším pokračování známé "Twilight

ságy" se Bella rozoduje mezi dvěma muži.

Jedním z nich je samozřejmě Edward, ale je

tu také Jacob. Dívka je v rozpacích, které-

mu z nich dá přednost. Není to jednoduché,

jelikož ví, že když si vybere jednoho, toho

druhého ztratí. Vše se komplikuje návratem

Victorie, která s sebou přivádí skupinu

novorozených upírů. Victorie se vrací za

účelem pomsty. Romantické scény, které

byly k vidění v minuly�ch dílech ságy, jsou

ty tam! Na jejich místo nastoupí akce a

nebezpečí! Jak se bude dál vyvíjet vztah

mezi vlkodlakem Jacobem (Taylor Lautner,

18), upírem Edwardem (Robert Pattinson,

24) a krásnou Bellou (Kristen Stewart, 20),

je vedlejší!  Na pořadu dne je totiž něco

mnohem důležitějšího: boj mezi dobrem a

zlem! Bellino rodné město Forks se stane

terčem útoku zlé upírky Victorie (Bryce

Dallas Howard, 29), která má v plánu

jediné: pomstít se za smrt svého milované-

ho upíra Jamese, kterého v prvním díle

zabili Cullenovi! A aby toho nebylo málo,

mají na Bellu spadeno i zlí Volturiovi!

Chaos, zoufalství a hrůza se šíří rychlostí

blesku! Dokáže Edward Bellu zachránit,

nebo jejich láska skončí jednou provždy? 

TWILLIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ Režie:David Slade

Ve filmu TOY STORY 3: PŘÍBĚH

HRAČEK se tvůrci milované série příbě-

hů o hračkách „Toy Story“ vrací do kou-

zelného světa nám dobře známých hra-

ček. Chlapec Andy už vyrostl a chystá se

na vysokou školu. Buzze, Woodyho a

zbytek hraček tak čeká nejistá budouc-

nost. TOY STORY 3: PŘÍBĚH

HRAČEK je zbrusu nová dobrodružná

komedie, ve které se naši staří známí hrdi-

nové dostanou do školky plné rozjíve-

ných dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná

batolata se už nemohou dočkat, až dosta-

nou tyhle „nové“ hračky do svých

malých, upatlaných ručiček. Přestože

naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka,

dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a

že se musí pohromadě. A k tomu všemu

čeká panenku Barbie první osudové set-

kání s Kenem.V českém znění opět dosta-

li příležitost Michal Dlouhý a Zbyšek

Pantůček a dále například Zdeněk Dušek,

Barbora Munzarová, Lumír Olšovský,

Petr Oliva a Dana Hlaváčová. 

TOY STORY 3                                   Režie: Michael Arndt

Režisér Matthew Vaughn (HVĚZDNÝ

PRACH, PO KRK V EXTÁZI) přichází s

adaptací slavné komiksové série Marka

Millara. Svět potřebuje nové hrdiny a proto

přichází Kick-Ass! Teenager Dave, mezi

vrstevníky outsider, se pod dojmem

komiksu rozhodne stát novým superhrdi-

nou. Bohužel mu k tomu ale chybí důleži-

tý předpoklad - nadpřirozené schopnosti.

Dave Lizewski, nejobyčejnější a ničím

zajímavý kluk a komiksový fanoušek, se

rozhodne, že nespravedlnosti už bylo dost,

oblékne se do zeleného kostýmu, vymyslí

si jméno Kick-Ass a jde do ulic potírat zlo-

čin. Po jednom z jeho zásahů, který je

natočen mobilem, se stává internetovým

fenoménem a mezi jinými se ho rozhodne

napodobit tajemný a pro zločince značně

nebezpečný Big Daddy (Nicholas Cage) se

svojí stejně vycvičenou malou dcerkou

Hit-Girl (Chloe Moretz). Netrvá dlouho a

dochází k vzájemné konfrontaci. Kick-Ass

se tak zaplete do jejich problémů a brzy se

o něj začne zajímat místní mafiánský boss

Frank D'Amico. Film je nadupaný akcí,

drsnými fóry, ironií a černým humorem.

Cynismus, drzost a provokace jsou zde na

prvním místě.

Natočeno podle stejnojmenného komiksu.

KICK – ASS Režie: Matthew Vaughn

Osobní asistent amerického ambasa-dora v

Paříži James Reece (Jonathan Rhys

Meyers) má vše, co úspěšný muž potřebu-

je mít. Atraktivní přítelkyni, luxusní byt a

skvěle placenou práci. Jediné, po čem

touží... dostat se do pořádné akce. Když

jste kravaťák pařížské pobočky americké

ambasády, jehož největší akcí bylo přilepe-

ní štěnice sešívačkou na spodek stolu, při-

padáte si lehce nevyužitý. Přesně tak se cítí

James Reece (Jonathan Rhys Meyers)

jehož přítelkyně ho právě požádala o ruku

(nová doba, pánové, připravte se). Ten

samý večer se Reece konečně dočká první

ostré akce. Dostává za parťáka Charlieho

Waxe (John Travolta), neortodoxního

maniaka, který ovládá bojová umění, střílí

jako pánbůh a hláškuje způsobem, jako

kdyby ho sem někdo vstřelil ze scénáře

Shanea Blacka (první dvě Smrtonosné

zbraně, Poslední skaut). Že to zní dobře? V

základě ano. Problém je však v tom, že na

rozdíl od nařachané Travoltovy postavy se

všechno ostatní bere příliš vážně. Ve chvíli,

kdy dostane za úkol aby byl k ruce ame-

rickému agentovi FBI Charliemu Waxovi

(John Travolta) je nadšen. Wax má za úkol

zabránit teroristickému útoku v Paříži.

James však brzy zjistí, že Wax si libuje v

násilí, zastrašování a nejde pro ránu dale-

ko. Nejdřív střílí a teprve pak se ptá, jestli

to někdo přežil.

BEZ SOUCITU Režie: Pierre Morell

Akčnímu thrilleru Zelená zóna se přez-

dívá „čtvrtý Jason Bourne“. Do jisté míry

oprávněně. S úspěšnou sérií ji spojuje

nejen žánr, jméno režiséra Paula

Greengrasse a představitele hlavní role

Matta Damona, ale především stoprocent-

ní filmařina, strhující tempo a výjimečný

příběh. Pod ním je podepsaný oscarový

scenárista Brian Helgeland. Díky němu se

ocitáme na tom nejnebezpečnějším místě

na světě, na horké půdě Iráku, krátce po

svržení režimu Saddáma Husajna. Jedním

z nešťastníků, kteří mají pomoci postavit

tuto zemi na nohy, je i velitel americké

armády Roy Miller. Jeho jednotka má za

úkol pátrat po zbraních hromadného niče-

ní (jinak hlavní zámince ke svržení

Saddámovy krutovlády) a zároveň po

pohlavárech bývalého režimu, označe-

ných žolíkovými kartami, asi aby to bylo

zábavnější. Jenže Miller a jeho muži se

nebaví ani trochu, ocitli se v pekle, kde

nebezpečí číhá na každém kroku. Není tu

nikdo, komu by se dalo věřit, což k jejich

smůle platí i o lidech, kteří by měli hrát za

jejich tým. Čím hlouběji totiž Miller pro-

niká do tohoto blízkovýchodního chaosu,

tím jasnější mu je, že tady „něco smrdí“. V

Iráku zuří válka a vysoko nad ním kom-

plikovaná zpravodajská hra, která může

přinést zkázu tomu, kdo v ní bude ve

finále tahat za kratší konec. Miller se v ní

postupně stává čím dál důležitější figurou,

která drží v ruce zásadní trumf - pravdu. A

proto je třeba ji vyhodit.

ZELENÁ ZÓNA                              Režie:Paul Greengraas

SEX VE MĚSTĚ 2 Režie:Michael Patrick King
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Hlavní budova nám. TGM 1:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

1. 4. – 14. 11.

Velký Kosíř, příroda a lidé

27. 5. – 5. 9.

Z historie četnictva a policie 

8. 6. – 5. 9.

Rodinný tábor

- výstava přibližuje především osud vězňů z

transportů, kteří přijeli z Terezína do Osvěti-

mi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci

z 8. na 9. března 1944.

15. 6. – 9. 9.

Za krásou, která hřeje. Gotické a renesanční

kachle....

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

17. 6. – 19. 9.

601. skupina  speciálních sil generála

Moravce – pokračovatelé 22. výsadkové bri-

gády

Úspěch žáků 
Tanečního oboru ZUŠ

Velkým úspěchem letošního školního

roku je účast žákyň TO ve finále festiva-

lu pro choreografy a taneční učitele

žákovských věkových kategorií ( 6 – 15

let) Taneční učitel roku 2010, který

proběhl 9. června 2010 v Městské kni-

hovně v Praze.

Festival pořádala konzervatoř Taneční

centrum Praha a proběhl ve dvou kolech.

První kolo bylo poněkud netradiční – sou-

bor natočil a zpracoval DVD v rozsahu

10minut své choreografické práce, dále

písemné curriculum vité souboru a profes-

ní životopis choreografa.Toto vše bylo

zasláno odborné porotě složené z aktivních

tanečních choreografů, pedagogů a teoreti-

ků, která vyhodnotila DVD nahrávky a

propagační materiály a vybrala dvanáct

nejlepších tvůrců – choreografů.

Z tvorby paní učitelky Pavly Jahodové

byly vybrány dokonce dvě choreografie a

to Koníček a pacholíček 3.ročníku a Rosa

na pavučince 4. a 5.ročníku.

Nejenom že jsme si všichni z Prahy při-

vezli krásné taneční a kulturní zážitky, ale

hlavě ohodnocení odborné poroty pro fina-

listy festivalu - titul „ Taneční učitel roku

2010“ bezesporu zaslouží.

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Apollo 13   Barákova 12, PV

STŘEDA 30. ČERVNA

20.00 LIVE ON GRAMOFÓN 

Oblíbená prázdninová d´n´b párty, na které se vám

představí prostějovští a olomoučtí dj ´s.

PÁTEK 2. ČERVENCE

21.00 BASE d´n´b party 

Na úvod prázdnin tu máme exkluzivní Drum'n'Bass

party pod taktovkou zkušených a oblíbených dj´s. 

Dj´s: SAYKO , ALLEKI, SHIVAZZ...

PONDĚLÍ 5. ČERVENCE

21.00 CYRILO-METODĚJSKÝ 

ŠANTÁN   

Djs: Daemon, Kita, Tarabass, Coma, Nee´o. 

Pondělní pohoda v rytmech / Drum and Bass/Breaks-

Electro/tech- house/ pro všechny co neví a přemýšlí,

jak naložit s pondělním večerem . Pokecáme a zapi-

jeme Cyrilometodějský příchod do Apolla 13 v Pro-

stějově.. . Za mixážním pultem se objeví po dlouhé

době pohodáři, jako jsou Djs Kita, Daemon, Tara-

bass, Coma a Nee´o, kteří Vám budou měnit hudební

styly. Nicméně zajímavostí bude určitě společné

vystoupení Kita vs.Daemon, kteří si to mezi sebou

rozdají společně za pultem ve stylu Dru mand Bass.

Nebude chybět pohodový house, funky techno a

nepochybně také Breaks/eletro. Takže večer plný

hudby, pohodových Djs a hlavně určitě pohodových

lidí. Veni vidi dancing...

STŘEDA 7. ČERVENCE

20.00 LIVE ON GRAMOFÓN 

Oblíbená prázdninová d´n´b párty, na které se vám

představí prostějovští a olomoučtí dj ´s.

PÁTEK 9. ČERVENCE

21.00 FUN FACTORY 

Techno - Tech-House - Progressive - Electro - Hard

Techno - Schranz.

Další elektronická akce pod taktovkou Madrrr Fakrrr

crew premiérově v prostějovském klubu v Apollu 13.

Dj´s: Firestarter (MadrrrFakrrr)

www.idj.cz/firestarter/.

Thommy K. (MadrrrFakrrr)

www.idj.cz/thommy-k/.

RanNDaal (MadrrrFakrrr)

www.idj.cz/ranndaal/.

Arsee B. (MadrrrFakrrr)

www.idj.cz/arse-batech/.

MUTTAGGEN (KineticGroup.cz)

www.idj.cz/muttaggen/.)

STŘEDA 14. ČERVENCE

20.00 LIVE ON GRAMOFÓN

Oblíbená prázdninová d´n´b párty, na které se vám

představí prostějovští a olomoučtí dj ´s.

PÁTEK 16. ČERVENCE

21.00 JEŠTĚROVA ČÍČA vol. 1

Dyscutabyll, Designery Dawu...

Taneční exhibice!!

SOBOTA 17. ČERVENCE

21.00 SUMMER IN DA HOUSE 

Dj´s: CARL KING, LENY, DAVID DREXLER

(phonoline.cz ).

Letní houseová noc v prostějovském klubu Apol-

lo13! Spousty žhavé letní house music...skoro jako na

Ibize:) Tak co, dáte si to s náma? Tak přijďte 17.čer-

vence do Apolla 13, do jediného klubu v ČR, kde v

tuto noc každý dostane ovocné překvapení a kde mají

holky v bikinách vstup zadáčo a to se vyplatí :) 

STŘEDA 21. ČERVENCE

20.00 LIVE ON GRAMOFÓN  

Oblíbená prázdninová d´n´b párty, na které se vám

představí prostějovští a olomoučtí dj ´s.

PÁTEK 23. ČERVENCE

21.00 NEUROTHICA   

Dj´s:Shade aka Gasmask 71 (Cyberfire), B-Style

(Metro), Subform (Kotel Bojler,Stonedraiderz), Shi-

wazz (Kotel Bojler).

STŘEDA 28. ČERVENCE

20.00 LIVE ON GRAMOFÓN

Oblíbená prázdninová d´n´b párty, na které se vám

představí prostějovští a olomoučtí dj ´s.

PÁTEK 31. ČERVENCE

21.00 RAGA TO JUNGLE 

Dj´s: ŘEZŇA (Electroshock), DREADLOCK (Dlc),

YOU 2 (YTPromotion).

V BAŠTĚ U HRADEB, ŠKOLNÍ
49, PROSTĚJOV

VÁS ZVE NA VÝSTAVU

GRAFIKY

KONVERGENCE
ZLÍNSKÁ TROJKA
VÝSTAVA POTRVÁ DO 10.7.

OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12

TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761





Angličtina pro děti – English for children

– English für Kinder – tak pod takovými

jmény se setkáte ve 30 zemích světa s ang-

ličtinou učenou podle metody Helen

Doron Early English. Tato metoda a tedy

i Angličtina pro děti je velká holka - má

tento rok  25. narozeniny! 

Prostějovská pobočka Angličtiny pro děti

má za sebou zážitky a událostmi nabitý rok. 

Vedle pravidelné výuky dětí ve věkovém

rozpětí 1 rok – 11 let ve 3 různých certifiko-

vaných a věkové úrovni dětí na míru šitých

kurzech, začínala Angličtina v září čtením

anglických pohádek pro děti, následovala

Halloween party, po ní Christmas party, Eas-

ter party. Poslední realizovanou akcí bylo

účinkování na Prostějovském veletrhu zába-

vy v pátek 4. 6. 2010:

Tančící a anglicky zpívající miminka?! tak

to už  není sci-fi, ale ANGLIČTINA PRO

DĚTI PROSTĚJOV! … Taneční a pohybo-

vá prezentace angličtiny pro děti od 1 roku

do 14 let, není zas až tak typickou formou

představení se. „Nemohla jsem se ale nepo-

dělit o zážitek z naprosto úžasných a jedine-

čných dětí, které jsou tak trošku i moje!“

uvedla toto vystoupení lektorka a majitelka

školy Eva Šmídová. „To, co uvidíte, jsme

cíleně nenacvičovali. Jde o nahlédnutí do

toho, jak vypadá naše běžná hodina. Žádná

spartakiáda! Té jsem se nikdy nezúčastnila

asi pro nedostatek disciplíny a talentu,“

dodala Eva Šmídová. Vidět děti, zpívající a

tančící zcela spontánně a hravě v angličtině

a posílající pusinky na rozloučenou v závě-

rečné písni (...“kiss good bye…“) rozněžni-

lo nejen členy rodiny.

Co chystáme?

PROBÍHAJÍ ZÁPISY DO KURZŮ NA

ZÁŘÍ 2010 A UKÁZKOVÉ HODINY

ZDARMA.A TO NEJEN PRO DĚTI, ALE

I PRO RODIČE  - OD ZÁŘÍ SE OTEVÍRÁ

ANGLIČTINA PRO ČTYŘČLENNÉ

SKUPINY RODIČŮ – CÍLENÉ NA KON-

VERZACI A PŘÍPRAVU NA CAMBRID-

GESKÉ CERTIFIKÁTY KET A FCE.

A O PRÁZDNINÁCH? 

POSLEDNÍ ŠANCE - LAST MINUTE

NA ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ

PŘÍMĚSTSKÝ ANGLICKO-DIVA-

DELNÍ TÁBOR V TERMÍNU 12. 7. –

16. 7. 2010!

15. 7. 2010 OD 18:00 VE SMETANO-

VÝCH SADECH (ALTÁN) SE MŮŽETE

TĚŠIT NA VYSTOUPENÍ DĚTÍ –

ÚČASTNÍKŮ TÁBORA – VE DVOU

DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍCH –

SAMOZŘEJMĚ V ANGLIČTINĚ! NA

PROGRAMU BUDOU DUHOVÉ HOL-

KY A KLUCI A PAK JEDEN NEŠŤAST-

NÝ PRODAVAČ ČEPIC A BANDA ZLO-

BIVÝCH OPIC. A PRO NEÚČASTNÍKY

TÁBORA SOUTĚŽE SE STŘEDO-

VĚKOU TÉMATIKOU, NAPŘ. OBLÉ-

KÁNÍ SPODNIČEK PRINCEZNĚ, MA-

LOVÁNÍ ERBU, IDENTIFIKACE VLA-

JEK SOUSEDNÍCH KRÁLOVSTVÍ,

SERVÍROVÁNÍ NÁPOJŮ NA KRÁLOV-

SKOU HOSTINU, SKOK PŘES HRADNÍ

PŘÍKOP A DALŠÍ…. NA VÍTĚZE ČEKÁ

SLADKÁ MEDAILE. 

Angličtina pro děti Prostějov je certifiko-

vaným výukovým centrem Helen Doron

Early English a součástí mezinárodního ře-

tězce škol učících touto metodou ve více než

30 zemích světa. Programová náplň, písni-

čky, texty, učebnice Helen Doron Early Eng-

lish patří mezi světovou špičku a slaví úspě-

chy v mezinárodním měřítku, včetně získání

řady ocenění. Jde o certifikované, patento-

vané know-how. A je to právě tato metoda,

která je odpovědná za to, že můžeme vidět

roční zpívající a tančící miminka, stejně jako

školáky mluvící anglicky s naprostým pře-

hledem. Vedle výuky v navazujících certifi-

kovaných kurzech (náplň kurzů na sebe

navazujících představuje minimálně 8 let,

během nichž se učíte stále něco nového, při-

čemž stavíte na tom, co jste již absolvovali).

Tyto kurzy jsou plně kompatibilní a přesa-

hují dalece požadavky kurzů Cambridge

University YLE a KET – jejichž složení

rovněž Angličtina pro děti nabízí.
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ANGLIČTINA PRO DĚTI – PRO DĚTI! NAUČÍME MLUVIT ANGLICKY I NEMLUVŇATA!

DOTKNI SE MĚSÍCE! ANEB ZÁBAVNÁ 
LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE PRO SEDM 

ŠŤASTLIVCŮ PO JEDENADVACÁTÉ !

Dětský den na Šárce 
Měsíc tak blízký i vzdálený. Jak vznikl? Jaká

je jeho stavba a dráha? S čím vším se může-

me setkat na měsíčním povrchu? Co jsou

hvězdy? Jak hvězdy vznikají a kdy zanikají?

Z čeho jsou složeny? Která souhvězdí

řadíme k letním a jak vypadají a kde je

můžeme na noční obloze nalézt? Odpovědi

na tyto a další otázky z oblasti astronomie

budeme společně nacházet při hledání

tajemství kosmických objektů v rámci XXI.

Zábavné letní školy  astronomie na prostě-

jovské hvězdárně. Prostějovská hvězdárna

nabídne sedmi prvně přihlášeným zájem-

cům a to bez jakýchkoliv omezení včetně

věku i vzdělání, možnost v týdnu od 19. do

24. července 2010 absolvovat již XXI.

ročník Zábavné letní školy astronomie. Ta

má každý rok jiné zaměření. Letos bude v

centru pozornosti náš nejbližší vesmírný

soused, Měsíc. Škola zahájí svoji činnost

každý večer ve 21.00 hodin teoretickou lekcí

v přednáškovém sále. Po jejím skončení pře-

jdou za příznivých povětrnostních podmínek

zájemci ke hvězdářským dalekohledům a

budou jimi pozorovat do 23.30 hodin nejen

Měsíc, ale seznamovat se také budou i s letní

hvězdnou oblohou. Každý z nich také obdrží

učebnici stejného zaměření a na závěr certi-

fikát o absolutoriu. Bližší informace na

www.hvezdarnapv.cz nebo na telefonu 582

344 130. Přihlášky formou platby školného

jsou právě přijímány. -jp-

V neděli 6. června proběhl ve vnitrobloku na

sídlišti Šárka, II. ročník novodobého dětské-

ho dne, který navazuje na tradici, která se s

touto částí města pojí doslova od jeho

dostavby. Po více než desetileté pauze jsme

se rozhodli tuto tradici „oprášit“ a nabídnout

dětem zábavu a soutěže přesně v duchu jako

jsme ji svého času zažívali i my. Co nás k

tomu vedlo? Především to pro nás byla

velká výzva, protože jsme ze všech stran

slyšeli, jak je to složité, co vše budeme

potřebovat a kolik to bude stát peněz. Díky

obětavosti stejně smýšlejících rodičů, pomo-

ci DDM (které se na akci spolupodílelo a

zapůjčilo nám část vybavení) a podpoře

pana Radima Fialy, který si vzal celou akci

pod záštitu, se nám tento rok podařilo poba-

vit více než 70 dětí. Celkové náklady nepře-

výšily 1500 Kč. Naší odměnou pak byly

úsměvy a smích dětí, které si užily dopoled-

ne plné klasických her.

Vzhledem k tomu, že jsem tento rok v Pro-

stějově nezaznamenal podobně hravou osla-

vu svátku dětí, doufám, že se tento článek

třeba stane motivací pro jiné party rodičů a

vytvoří nám kvalitní „konkurenci“. Sami

jsme si vyzkoušeli, že kromě nadšení, obě-

tavosti a trochu volného času, na tom oprav-

du není nic složitého. Stačí jen chtít.

Všem zúčastněným tímto ještě jednou děku-

ji a doufám, že se i další ročník vydaří mini-

málně tak dobře jako ten letošní. 

Za team rodičů a všechny nadšence, 
kteří se na akci podíleli  Lukáš Andrýsek  
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19. – 24. 7.  VŽDY V ČASE 21. 00 – 23. 30 HODIN XXI. LETNÍ  ZÁBAVNÁ

ŠKOLA ASTRONOMIE  „MĚSÍC – POZNEJTE NAŠEHO NEJBLIŽŠÍHO VES-

MÍRNÉHO SOUSEDA“. 

Ryze prázdninová setkávání zájemců  a nadšenců, které spojuje snaha o sofistikované

pozorování Měsíce a letních souhvězdí. Žádná omezení týkající se věku, vzdělání apod.

Zaplacením poplatku je možno se přihlásit kdykoliv, s rizikem, že počet účastníků ome-

zený je. Celkový poplatek, včetně učebnice, je 100 Kč. 

12. – 16. 7. OD 10. 00 DO 11. 00 HODIN A OD 14. 00 DO 15. 00 HODIN „DÍVÁME

SE NA  SLUNÍČKO“. 

Pozorování a povídání o Slunci. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr pobytu budou tvo-

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

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

Tato pozorování se konají pouze a jen za předpokladu bezmračné oblohy a jsou dopro-

vázena výkla-dem. Pozorování jsou určena jednotlivcům i malým skupinám do dvaceti

osob a účast na nich netřeba předem sjednávat. Skupinám o počtu  větším než dvacet osob

(nebo v této výši uhrazenému  vstup-nému i menším skupinám) jsme připraveni, po nutné

předchozí domluvě, připravit  pozorování i v mi-mořádných, zde neuvedených, ter-

mínech. Doporučujeme dostavit se včas, jen tak budete absolvovat celou nabídku. Proč

vážit cestu na pozorování? Na vlastní oči spatříte to, co znáte možná jenom z knih a tele-

vize. Krátery na Měsíci, některé planety, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie, hvězdy, slune-

ční skvrny… A co určitě nespatříte? Dalekohledy nelze spatřit rychle se pohybující

předměty (např. mete-ory) ani úhlově velké objekty (např. celá souhvězdí). Vstupné 10

Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 20 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE    

Se v červenci konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 15. 00 do 16. 00 hodin.  23. 7.

ve 0. 21 hodin přechází Slunce ze znamení Raka do znamení Lva.  6. 7.  ve 13. 00 hodin

je Země od Slunce z celého roku nejdále a to 152,1 miliónů kilometrů. 

NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY 

Se v červenci konají za bezmračné oblohy každé pracovní pondělí a čtvrtek od 22. 30 do

23. 30 hodin. 

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před

koncem oteví-rací doby

VÝSTAVY

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

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

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

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

dvě jmenované výstavy také zdarma zapůjčujeme!

XXXIX. ROČNÍK KLUBU GEMINI JE UŽ PŘIPRAVEN!

Členem  klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho láká

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů z

astronomie. Termíny setkání členů klubu: 7.  10. – zahájení školního roku 2010/11 v 16.

30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny a pak každý pracovní čtvrtek s výjimkou prázd-

nin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději při první

návštěvě klubu. Tento poplatek opravňuje k bezplatnému vstupu na veškerou nabídku

Lidové hvězdárny v Prostějově, p. o., do konce května 2011.

www.hvezdarnapv.cz 

Změna programu vyhrazena.

SATURN (pro staromilce Hladolet,

řecky Chronos). Podle antické mytologie

měli bohové Uran (Nebe) a Gaia (Země)

dvanáct dětí, z nichž nejmladší byl bůh

Chronos (čti kronos), ve starém  Římě

nazývaný Saturnus. Ten se v průběhu

svého života stal druhým nejvyšším

vládcem světa, když předtím svrhl svého

otce Urana. V Římě byl natolik oblíben,

že mu byly zasvěceny svátky zimního

slunovratu – saturnálie. Po 17. prosinci

se vždy veřejný život na pět dní zastavil,

lidé slavili a obdarovávali se a mezi pány

a otroky v tu dobu dokonce panovala

rovnost. Ve starém Římě to byl velice

oblíbený bůh zemědělství a přírody

vůbec.

Saturn je druhá největší planeta naší slune-

ční soustavy (devětkrát větší než zeměkou-

le), v pořadí šestá od Slunce. Saturn obklo-

pují výrazné, ze Země dalekohledem pozo-

rovatelné prstence tvořené mikroskopic-

kými až několik  metrů velkými částicemi.

Saturn, podobně jako i Jupiter, Uran a

Neptun, patří do skupiny tzv. obřích planet.

Ve všech čtyřech případech se jedná o

plynné planety složené především z tekuté-

ho vodíku a hélia. To, co dalekohledy

vnímáme jako povrch této planety, ve sku-

tečnosti pevným povrchem není, ale jsou to

vrcholy oblaků. Dalekohledem pozoroval

Saturn jako první v roce 1610 Galilei a díky

nerozlišení prstenců se domníval, že vidí

trojplanetu. Průměr planety dosahuje 120

000 km. Průměrná teplota je 63,9 K (= -

203 C). Jeden oběh Saturna okolo Slunce

trvá cca 30 roků, jedna otočka okolo osy

deset hodin a čtrnáct minut (je tedy „línější“

než Jupiter, ale kupodivu „čilejší“ než

menší Země). V atmosféře Saturna převa-

žuje vodík (89%) a helium (11%), dále

metan a aerosoly. Rychlosti větru dosahují

až 400 m/s a v jejich důsledku dochází nad

a pod rovníkovými oblastmi ke vzniku

pruhů tmavších oblaků a světlých pásem

mezi nimi. V atmosféře Saturna lze nalézt

symetrické světlé ovály, největší je na 42

stupni severní šířky. Každých 27 – 30 let se

na Saturnu objevuje rozsáhlá bílá skvrna,

která je asi gigantickou bouří rozvířených

krystalků zmrzlého čpavku. Má v malé ose

délku 5 000 km. Je to obdoba Rudé skvrny

na Jupiteru, obdoba tlakových výší u nás na

Zemi.  U planety existuje početná a stále se

novými objevy rozrůstající rodina měsíců.

V současnosti známe 61 takových Saturno-

vých souputníků. Největším měsícem je

Titan o průměru 5150 km, který je tedy

větší než planeta Merkur a podobně jako

Merkur má i Titan atmosféru. Je to tak

zajímavý měsíc, že k němu byla před léty

vyslána sonda Huygens (Christiaan Huy-

gens, 14. dubna 1629, Haag – 8. června

1695, Haag, byl význačný holandský mate-

matik, fyzik a astronom. V roce 1655 Chris-

tiaan Huygens objevil Titan. Rok nato, v

roce 1656, zjistil, že jsou Saturnovy prsten-

ce složeny z kamenů. Na jeho objevy přímo

navazovala práce Isaaca Newtona.) a úsp-

ěšně tam v roce 2005 měkce přistála!

Pokud se týká prstenců této planety pak

jejich původ není zcela objasněn, je to sou-

stava soustředných mezikruží s několika

zřetelnými mezerami i tisíci jemných

úzkých proužků. Ty velké mezery se ozna-

čují povětšinou velkými písmeny, ale dvě

značné mezery nesou jméno Cassiniho

dělení a Enckeho mezera. Byl to tiž právě

Giovanni Domenico Cassini, kdo jako

první objevil v prstenci tmavý pruh dělící

prstenec na dvě části. Nejbližší prstence se

nachází pouhých 7 000 km nad mraky této

planety. Sahat však mohou i do vzdálenosti

482 000 km od povrchu Saturna. Prstence

Saturnu patří mezi nejkrásnější útvary

pozorovatelné dalekohledem. Až donedáv-

na se soudilo, že jde o útvar zcela unikátní,

teprve objev prstenců Jupiteru a Uranu

ukázal, že  jde o útvar ve světě obřích pla-

net poměrně běžný nebo dokonce zákonitý.

Jsou široké nejméně 65 000 km, zatímco

jejich tloušťka je ve srovnání s tím

extrémně malá. Jednotlivé části prstenců

nejsou jednolitými útvary (jak se to při

pozorování dalekohledem zdá), ale skládají

se ze stovek úzkých prstenců, jejichž uspo-

řádání připomíná drážky na gramofonové

desce. Tyto prstence sestávají z ohromného

množství úlomků ze směsi ledu a prachu,

které krouží kolem planety jako malé

měsíce. Uvnitř prstence lze pozorovat

nápadnou tmavou mezeru oddělující

prstence na dvě části, vnější - označuje se

A, a vnitřní B. Tato mezera bývá označo-

vána podle prvního pozorovatele jako již

zmíněné Cassiniho dělení a lze ji připsat

rušivému gravitačnímu působení měsíců

Saturnu, hlavně toho, který nese jméno

Mimas. Vznik prstenců také zatím není

objasněn. Nejrozšířenější byla hypotéza, že

prstence vznikly rozpadem jednoho z

měsíců planety. Jinou možností je předpo-

klad, že prstence jsou pozůstatkem z dob

tvorby měsíců. Vlivem rušivých sil část

hmoty nemohla zkondenzovat, zůstala roz-

ptýlená a během doby se zformovala do

prstenců. Podle toho, jaká je poloha Satur-

nu vzhledem k Zemi a ke Slunci, vidíme

prstence více či méně nakloněné (viz foto-

grafie vpravo). Splývají-li totiž s rovinou

našeho pohledu, jsou tak tenké, že je prak-

ticky není téměř možné spatřit.

Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci červenci tel. 582 344 130 

MALÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 2010
TENTOKRÁTE SATURN (PRO STAROMILCE HLADOLET, ŘECKY CHRONOS). 
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Letní provoz probíhá pouze v MC Dvořákova.

MC sídliště Svobody je od 28.6. do 31.8. zavřeno 

28.6.- 9.7. herny pro rodiče s dětmi

8.30-12.00 bez omezení věku

12.7.- 16.7. Kreativní dny

tvořivá dopoledne pro rodiče s dětmi 

pro přihlášené- informace a přihlášky telefonicky i e-mailem

19.7.-23.7. Letem světem s Cipískem 

pohádkový týden pro rodiče s dětmi (pro přihlášené- obsazeno) 

26.7.-30.7. Z pohádky do pohádky

pohádkový týden pro rodiče s dětmi (pro přihlášené- obsazeno)

2.8.-30.8. pro veřejnost zavřeno

sanitární dny a dovolená

úterý 31.8. Zahradní slavnost- zahájení školního roku 

hry, soutěže, skákací hrad na zahradě MC od 9.30

Mateřské centrum Cipísek přeje všem rodinám

krásné pohodové léto!

Dne 20. 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:

Dne 3. června 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.

Matyáš Vopalecký

Karla Pořízková

Filip Čeřovský

Ester Czopniková

Kristýna Třísková

Daniel Čermák

Karolína Horalíková

Eliška Konečná

Viktor Skulník

Darja Tůmová

Zuzana Mazouchová

Ella Ježáková

Tomáš Vopalecký

Ema Žárská

Adam Polišenský

Lukáš Trunečka

Klaudie Garlíková

Michaela Plchová

Patrik Sláma
Matyáš Sláma
Tobiáš Musil

Jana Šanderová
Jan Šandera
Ondřej Roztomilý

Jan Nečas

Amálie Bábková

Ondřej Kolář

Josef Skalický

Jaroslav Hadaš
Stanislav Hadaš

Libor Letocha

Štěpán Vičar

Filip Krupička

Adam Pliska

Viktorie Friedlová

Matyáš Hanák

Viktorie Labounková

Tadeáš Šebesta

Jan Kopecký

Daniela Šťastná

Nela Medková

Nikol Piňosová

Adam Francírek

Samuel Halenka

Štěpán Hradilík

Karin Tělupilová

Daniel Smékal

Tereza Hangurbadžová

Lukáš Ondruška

Nikola Fromlová

Tereza Hnízdilová

Patrik Neier

Klárka Hudečková

Eliška Jahodová

Daniel Alexa

Štěpán Steiner

Xavier Vobejda

Denisa Kolářová

Radoslav Mudrla

Aneta Zapletalová

Klára Krohmerová

Adrian Alex Bell

Historky v ICM

Baví vás tajuplné hádanky? Tak si přijďte o

prázdninách do ICM Prostějov vyzkoušet svůj

důvtip na černých a bílých historkách. Každý den

na vás bude čekat nová historka a pro úspěšné

hadače budou připraveny odměny. Více informa-

cí najdete na www.icmprostejov.cz. 

Prázdninová herní odpoledne

Ať je hezky nebo prší, i během prázdnin si může-

te přijít zahrát do ICM Prostějov zajímavé spole-

čenské a deskové hry. Herní odpoledne budou

pravidelně každý den odpoledne od 14:00 do

18:00 hod. (po domluvě je možný i jiný termín).

Těšit se můžete na hry: Safari, Anti-Virus, Dračí

srdce, Time´s Up!, Twister, apod.

DDR odpoledne

Během prázdnin si můžete vyzkoušet v ICM

Prostějov také taneční podložky. Nejen že si

můžete zlepšit kondičku a postřeh, ale také si

můžete zasoutěžit s kamarády o drobné ceny.

Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.  

Německá konverzace pro veřejnost – i v létě

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 konverzaci pro veřejnost vede Benja-

min Rous, účastník Evropské dobrovolné služby,

který působí v ICM Prostějov. Konverzace je

zdarma.V létě bude konverzace probíhat v těchto

termínech: 21. 7., 11. 8., 18. 8. a 25. 8; vždy od

17:00 hod. Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz.

Speak English aneb Anglická konverzace pro

veřejnost – i v létě

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 Evrop-

ské dobrovolné služby z Turecka, která v průbě-

hu léta bude probíhat každou středu 16:00-17:00

hod. v ICM Prostějov (s výjimkou 28. 7. a 4. 8.,

kdy konverzace nebude)

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

Prostějovský Cipísek nebude zahálet ani o prázdninách.
Cipísek bude o prázdninách cestovat i

tvořit. Mateřské centrum totiž připravi-

lo na letní prázdniny pro maminky s

dětmi kreativní dny, kdy se bude malo-

vat na hedvábí, modelovat šperk nebo

tvořit zvonkohry. Konec července pak

bude patřit už tradičním pohádkovým

týdnům. 

Tyto příměstské tábory pro rodiče s dětmi

od 2 do 6 let plné výletů, pohádek, tvoření

a dalších aktivit jsou pro velký zájem obsa-

zeny už dva měsíce předem. Letos nebu-

dou chybět dny inspirované klasickými

pohádkami ale ani novinky jako indiánský

či africký den. Cipísek už teď plánuje pro-

gram pro další školní rok. Zájemci určitě

najdou na obou pracovištích MC volné

herny pro rodiče s dětmi, oblíbenou Cipís-

kovu školičku, odpolední kroužky pro děti

od 3 do 6 let kurzy pozitivního rodičovství,

kreativní večery a spoustu dalších novinek. 
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci červnu své jubileum oslavili:

Ludmila Matoušková Prostějov, Jaroslav Stude-

ný Prostějov, Jiří Pokorný Prostějov,

Eliška Venclovská Prostějov, Květoslava Dvo-

řáková Prostějov, Ludmila Petrušková Prostějov,

František  Schütz Prostějov, Jaroslava Odstrčilová Čechovi-

ce, František Novák Prostějov, Josef Kára Prostějov, Marie

Hnízdilová Žešov, Zdenka  Růžičková Prostějov, Antonín

Hanslíček Prostějov.

František Galíček Vrahovice, Věra Kohoutková

Prostějov, Ivan Karný Prostějov, Josef Hracho-

vec Prostějov, Ludmila Šídlová Prostějov,

Jaroslav  Fuják Domamyslice, Antonín Dadák Prostějov,

Libuše Bardiovská Prostějov, Marie Mandlová Prostějov,

Josef Janča Prostějov, Anna Bábková Prostějov, Jana

Černá Prostějov.

Adolf Mareš Prostějov, Antonín Březovský

Prostějov, Jaroslava Habáňová Prostějov,

Svorád Manas  Prostějov, Zdenka Horáková

Prostějov, Alois Mačkal Prostějov, Irena Mazánková Pro-

stějov, Jaroslava Greplová Prostějov, Josef Pluskota Pro-

stějov, Anna Burešová Prostějov, Božena Neumanová

Prostějov, Vlasta Rozehnalová Prostějov.

Mojmír Krejčí Prostějov, Zdenka Koláčková

Prostějov, Drahuše Lukšíčková Prostějov,

Věra Hájková Prostějov, Zdeněk Horák, JUDr.

Prostějov, Dagmar  Pavlovská Prostějov, Anna Skálová

Prostějov, Ladislav Krutil Vrahovice.

Františka Soldánová Prostějov, Jaroslava

Šlapáková Prostějov, Vlasta Kakrdová Pro-

stějov, Jarmila Čamková Prostějov.

70

85

90
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POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní 

hodovou mši svatou dne 5.7.2010
V KOSTELE SV. CYRILA A SV. METODĚJE

na Brněnské ulici v Prostějově 9.00 hodin, 
kterou bude koncelebrovat 

náš nový děkan P. Miroslav Hřib,
po mši bude následovat agape 

–  setkání spojené s malým občerstvením  -
srdečně zvou farníci.

Také letos  se vydali členové  Klubu

výsadkových veteránů na poznávací

zájezd po pomětihodnostech Moravy.

Dne 15. května se vydalo 35 seniorů

autobusem na nedalekou Mohylu

míru. I  když to je místo pro nás velmi

známé a blízké, našli se i takoví, kteří

tu byli poprvé, nebo již  poměrně

dávno,snad  ještě v dobách školních

výletů. Po prohlídce památníku a fil-

mové produkci na nás Bitva 3 císařů

zanechala nezapomenutelné dojmy.

Potom následovaly návštěvy zámků

Milotice a Buchlovice a na konec zájezdu

hrad Buchlov. Nejenom sbírky paměti-

hodností, ale i výhled z ochozu   hradu

nás všechny fascinoval.Počasí nám sice

moc nepřálo, ale nepršelo , takže můžeme

na závěr konstatovat, že zájezd klubu spl-

nil vše, co jsme od něj očekávali.Kromě

seznámení s historií a objevování

neznámého jsme si  u obědu a občerstve-

ní zavzpomínali na příhody z mládí a ces-

tou domů i zazpívali. Utužování přátel-

ství a udržování dobré nálady dodává

našin seniorům potřebnou energii k

dalšímu životu a následujícím akcím,

které plánujeme.Na závěr nutno napsat,že

akce proběhla za finančního přispění

Města Prostějova... Děkujeme!                                                                                                                                      

Za KVV Prostějov                                                                                                                                               
Miloslav Zapletal

K účasti na IX. Mezinárodním sochař-

ském sympoziu Hany Wichterlové v

Prostějově, ČR, které se koná od 22.

července do 5. srpna 2010, 

byli vybráni tito sochaři: 

Masa Paunovic - Srbsko, Hanife Yüksel -

Turecko, Ryszard Litwiniuk - Kanada a

Aleksandre Phophkhadze - Gruzie. 

Umělecká komise vybírala z celkem 41

přihlášených sochařů z celého světa 4

přímé účastníky a 2 náhradní účastníky. 

Náhradními účastníky jsou:

Lidia Rosinska - Polsko a Martin Navrátil

– Slovensko                                    -mš-

KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ
NA POZNÁVACÍM ZÁJEZDĚ

ÚČASTNÍCI IX. MSSHW V PROSTĚJOVĚ, ROK 2010 JSOU JIŽ ZNÁMI
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PROSTĚJOVSKÝ RODÁK MILOŠ ZAPLETAL
Ve středu 9. června 2010 představil PaeDr.

Jiří Kotyza v Městské knihovně Prostějov

neprávem opomíjeného spisovatele a také

prostějovského rodáka Miloše Zapletala.

Přednáška byla připomínkou osmde-

sátých narozenin tohoto autora a uskute-

čnila se v rámci přehlídky MEDart 2010. 

Zapletal celý svůj život zasvětil skautingu a

práci s dětmi. Napsal pro ně mnoho knih,

vedl skautský oddíl a je považován za pokra-

čovatele Jaroslava Foglara. Bylo opravdu o

čem hovořit, jeho celoživotní literární dílo je

rozsáhlé. Vydal několik románů, dobrodru-

žných příběhů ze skautského prostředí, ale

jeho stěžejním dílem je několikasvazková

Encyklopedie her, kterou znají všichni

vedoucí dětských oddílů a prázdninových

táborů. Zasloužil se o vznik unikátní třicetis-

vazkové edice Skautské prameny, do češtiny

přeložil téměř všechny knihy E. T. Setona. Je

stále literárně činný. Za zmínku jistě stojí i

nedávno vydaná příručka „Rok malých

dobrodružství, výzkumů a objevů...“, která

ukazuje dětem, ale i dospělým, že svět kolem

nich je plný zážitků a dobrodružství, stačí jen

hledat. Nejen tuto knihu, ale i další jeho díla,

najdete v naší knihovně.    Martina Štafová

ZNÁŠ SVŮJ PARK?
Dětský den a soutěž Znáš svůj park?

uspořádali pro malé čtenáře pracovníci

dětského oddělení Městské knihovny

Prostějov ve spolupráci s Městskou

policií a s pomocí studentů z Divadla

Point. Akce se uskutečnila v odpoled-

ních hodinách koncem května ve Sme-

tanových sadech. 

Park zaplavily nejenom děti ze školních

družin, ale do programu se zapojili i

kolemjdoucí náhodní malí i velcí diváci,

kteří plnili různé soutěžních disciplíny

(kvízy preventivní skupiny Měst. policie,

hod míčkem na koš, skákání v pytli a

mnoho dalších). Velkou atrakcí byl také

knihovnický stan, kde probíhala výtvarná

soutěž o nejlepší obrázek oblíbené pohád-

kové postavičky. Novinkou akce bylo set-

kání s knihovním strašidlem Okulárisem,

kterému děti předváděly, jak umí číst a

pracovat s knihou. Po splnění všech sout-

ěžních úkolů obdrželo přes 200 dětí drob-

ný dáreček a sladkou odměnu. 

-MěK-

KONEC MLČENÍ, POJĎTE NAMLUVIT KNÍŽKU

BÁSNÍK JIŘÍ WOLKER OČIMA GRAFOLOGIE

Knihovna přichází s další příležitostí pro

mladé autory a odvážlivce z řad prostě-

jovských žáků a studentů. Po časopisu

(Bouřlivý Grepfruit) začíná vznikat jiné,

neméně zajímavé médium – zvuková

kniha. Jde o zvukové DVD, které studenti

zaplní svými příspěvky, ať už sólově nebo

v týmech s kamarády. Je na nich samot-

ných, zda pro vaše uši připraví literární

klasiku (musí totiž jít o tzv. volná díla, tedy

bez autorských práv), nebo třeba něco z

vlastní tvorby. Bude také na nich, zda dílo

jen přečtou, nebo přistoupí k nějaké

odvážnější interpretaci či dokonce drama-

tizaci.

DVD má svoji kapacitu, bude tedy nutné

provést výběr těch nejpodařenějších kusů. K

pondělku 14. června proto vyhlašujeme

veřejnou soutěž pro žáky a studenty základ-

ních a středních škol.  Bez věkového,

výškového, váhového či jiného omezení.

Neomezená je také velikost týmu, neomeze-

ný je způsob interpretace díla, i podoba hla-

sového projevu. Jediným limitem je 30

minut délky záznamu. V knihovně je pro

soutěžící připraveno malé nahrávací studio,

diktafon pro práci ve škole nebo v terénu, a

lidi připravení poradit a pomoci. Zájemci o

účast v soutěži se mohou už teď přihlašovat

na adrese audiokniha@knihovnapv.cz. E-

mail musí obsahovat název soutěžního týmu,

jména a věk členů týmu, a název domovské

školy. Po včasné předchozí domluvě s kniho-

vnou bude možné nahrávat i během letních

prázdnin. Takže nenadávejte na deštivé poča-

sí, a přijďte se radši zvěčnit. Stačí se domlu-

vit na uvedeném e-mailu nebo na čísle 728

116 416.

Akce se koná za finanční podpory
města Prostějova v rámci projektu 

Literární scéna mládeže – Audiobook. 

Ve čtvrtek 17. června 2010 se ve studovně

Městské knihovny Prostějov sešly asi 3

desítky návštěvníků, které zaujala před-

náška o Jiřím Wolkerovi z pohledu grafo-

logie. Touto akcí se i naše knihovna připo-

jila ke každoročnímu festivalu poezie Wol-

krův Prostějov. 

PhDr. Helena Veličková z Vědecké knihovny

v Olomouci se grafologií zabývá dlouhá léta.

Ve své práci využívá také poznatků hlubinné

psychologie. Je autorkou ojedinělé odborné

publikace Grafologie – cesta do hlubin duše,

ve které je (mimo jiné) dvacet pět slavných

osobností představeno na základě grafologic-

ko-psychologických rozborů písma v mnoh-

dy nečekaném světle. Na Wolkerových ruko-

pisech zapůjčených z Literárního archivu

Památníku národního písemnictví v Praze

grafoložka ukazovala, jaký asi Wolker byl, co

právě cítil a prožíval, jaký byl jeho zdravotní

stav, vztah k majetku i k druhým lidem. Přib-

lížila Wolkera jinak, než jak jej známe ze

školních lavic. Upozornila na to, jak se písmo

mění a vyvíjí v průběhu života každého

člověka, co vše o nás řekne např. náš podpis.

Přednáška přešla v dlouhou diskusi, ve které

jsme zabrousili i do psychologie a astrologie a

patřila rozhodně k těm nejzajímavějším

akcím, které jsme v knihovně v letošním roce

mohli vidět.                        Martina Štafová

KONCE NUDY O PRÁZDNINÁCH 
PIZZA KVÍZ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

DĚTI DĚTEM 2010

Každý prázdninový čtvrtek ve 12 hodin na dět-

ském oddělení Městské knihovny Prostějov

(Vápenice 9) začíná luštění kvízů a nejrychlejší

luštitel získává domácí pizzu. Program dále

pokračuje soutěží o nejzajímavější obrázek

pohádkového strašidla. Inspirací dětem mohou

být loutky od spisovatelky, ilustrátorky a

malířky Vítězslavy Klimtové, které budou v

knihovně vystaveny celé letní prázdniny. Sout-

ěží se mohou účastnit děti do patnácti let. Akce

je součástí Prostějovského léta 2010.

-MěK-

Dětské oddělení Městské knihovny Prostě-

jov připravilo na páteční dopoledne (11.

června) akci Děti dětem. Žáci třetích tříd ze

ZŠ J. Železného si nachystali půlhodinový

program plný písniček, tance a scének.

Diváky byly děti z MŠ Květná, které zaplni-

ly dětské oddělení do posledního místečka.

Přes sto dětí prožilo nádherné dopoledne v

knihovně a po skončení pořadu děti ještě

dlouho seděly a listovaly v knížkách a

obrázkových časopisech.                  -MěK-
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Abilympiáda je soutěž pracovních 
schopností a  dovedností zdravotně 
postižených. Každý rok se koná v par-
dubické ČEZ aréně národní kolo. Letos 
se konal 18. ročník, a  to od 28. do 29. 
května. Já jsem se zúčastnil po dvanác-
té. Každý soutěžící se může přihlásit 
maximálně do dvou disciplín. Letos 
bylo vyhlášeno 37 disciplín. Přihlásit 
se může každý bez rozdílu postižení. 
Ubytování a strava je zajištěna. Během 
soutěží a po skončení je připraven do-
provodný program. Běhen abilympiá-
dy probíhá také výstava výrobků chrá-
něných dílen a  výstava rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek.

  Já jsem se přihlásil do dvou disciplín: 

Drátkování a výroba svíček.
  Drátkování: úkolem bylo zhotovit 

plastiku nebo obrázek min rozměru 20 
cm. Byl jsem v této disciplíně poprvé, za-
dařilo se, a já skončil na 2 místě.

  Výroba svíček: úkolem je vyrobit 
funkční svíčky z  včelích pláství. Toto je 
moje dlouholetá disciplína a umístil jsem 
se na 1 místě. Je moje oblíbená a  skoro 
každý rok jsem v  této disciplíně vyhrál. 
Také jsem byl vyhlášen nejlepším abi-
lympikem roku 2010.

 Každý rok se koná národní kolo a je-
denkrát za čtyři roky se koná světová 
abilympiáda. Já se dostal hned na dvě 
světové abilympidády.   Jedna se konala 
v Praze a ta poslední v roce 2007 v japon-

ské Šizuoce. Už to, že jsem se tam dostal, 
bylo pro mne velkým potěšením. Další 
světová abilympiáda se bude konat v roce 

2011 v Soulu v Jižní Korei. Zatím to vy-
padá, že bych mohl být nominovaný, ale 
nechci předbíhat. Milan Ševčík 

Dne 26. 5. 2010 se zúčastnili studenti 
RG a ZŠ města Prostějova Markéta Brija-
rová, Adam Lisický a  Kristýna Poulíková 
ze třídy 4.N  4. mezinárodní studentské 
konference mladých přírodovědců. Pořá-
dala ji Univerzita Palackého v  Olomouci. 
Na konferenci projektu Badatel  soutěžili 
s  dalšími 10 projekty, které se týkaly pří-
rodních věd, a to geoinformatiky a fyziky, 
matematiky a také biologie. Téma studen-
tů reálky znělo „Klasifi kace venkovských 
a městských oblastí pomocí rozhodovací-
ho modelu založeného na fuzzy váženém 
průměru.“ Zjednodušeně řečeno vytvořili 
studenti mapu všech obcí ČR pomocí pěti 

kritérií, která zpracovali pomocí fuzzy lo-
giky. Výsledkem byla vizualizace přesnější, 
než má Český statistický úřad, protože ten 
se zabývá pouze třemi kritérii.  Na projektu 
spolupracovali celý školní rok se svým su-
pervizorem z katedry geoinformatiky Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v  Olomouci Mgr. Pavlem Tučkem, Ph.D. 
Prezentace studentů RG a ZŠ byla na soutě-
ži vybrána mezi nejlepší a studenti byli oce-
něni certifi kátem. V příštím školním roce 
by chtěli svou práci dále rozvíjet a doufají 
také v další úspěchy. 

 Markéta Brijarová, 
 Kristýna Poulíková 4. N

ÚSPĚCH STUDENTŮ REÁLNÉHO GYMNÁZIA 
NA 4. STUDENTSKÉ KONFERENCI MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ 

„Spustili jsme pro klienty novou 
službu – zasíláme jim týdenní přehled 
kulturních akcí v našem městě přímo 
na jejich e-mailovou adresu“, říká Lu-
káš Andrýsek, jehož společnost zajiš-
ťuje pro město Prostějov výlep plakátů. 
Každé pondělí je pro zájemce připra-
ven týdenní výpis akcí, které se budou 
v  následujících sedmi dnech konat. 
Díky přehlednému řazení po dnech si 
tak mohou uživatelé pohodlně vybrat, 
zda zvolí návštěvu kina, divadla, či za-

v ítaj í 

na koncert. Služba je zdarma. „V tuto 
chvíli už registrujeme na šest stovek 
uživatelů. Důležitou zprávou pro po-
řadatele kulturních akcí je, že mohou 
přes naše webové stránky svoji akci 
vložit do systému a  naším prostřed-
nictvím tak informovat veřejnost. 
V pravém sloupci webových stránek je 
odkaz s  názvem „vložte vlastní akci“, 
na něj pořadatel akce klikne a  postu-
puje podle návodu,“ dodal Andrýsek.

Informace k uvedeným službám na-
leznete na www.infoplochy.cz  -red-

Přehled týdenních akcí přímo na Váš e-mail!

Konference bude probíhat na 
hřišti RG a  ZŠ města Prostějova, 
Studentská ul. od 8.30 hod do 13.30

 Akce bude ohodnocena dle kre-
ditního systému  vyhlášky MZ ČR 
č. 4/2010 Sb. (4 kredity)

Téma: Praktická stanoviště poskytování 
první pomoci 

1/ Kardiopulmonální resuscitace dětí 
a dospělých 

2/ Polohování zraněných
3/ transport zraněných na čas
4/ ošetření zranění
5/ obvazové techniky
6/ test z poskytování první pomoci

Stanoviště Městské policie Prostějov

7/ test z dopravní a krimi-
nální prevence

8/ střelba z makety laserové 
zbraně

Stanoviště Hasičského zá-
chran. sboru Prostějov

9/ evakuační balíček v  případě krizové 
situace

Stanoviště SONS (nevidomí a slabozra-
cí)

10/ ukázky pomůcek a  praktické vy-
zkoušení 

Svoji účast potvrďte e-mailem na: pros-
tejov@cervenykriz.eu, co nejdříve (uveďte 
celé jméno a datum narození) nebo SMS na 
mobil 723 005 411.

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, 796 01 Prostějov
mobil: 723 005 411 (SMS), e-mail: prostejov@cervenykriz.eu,  www.cervenykrizprostejov.cz

 pořádá dne 31. července ( sobota ) a 2. srpna (pondělí)
odbornou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky akreditovanou 

u České asociace sester – Praktická konference v terénu

30. června 201030. června 2010 2525
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Instalování drtičů kuchyňských odpadů 
do domácností a stravoven je stále oblíbenější 
i přesto, že je zákonem zakázáno. Ti, co drtiče 
používají a  rozmělněné odpadky splachují 
do kanalizační sítě, porušují kanalizační řád 
města Prostějova dle vyhlášky č. 428/2001 
Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon 
o  vodovodech a  kanalizacích. Kanalizace 
pro veřejnou potřebu slouží výhradně pro 
zneškodňování odpadních vod dle zákona 
č. 254/2001 Sb. v platném znění. Do tohoto 
systému nesmí být odváděny rozmělněné 
kuchyňské odpady, které mohou způsobovat 
nemalé problémy s  odváděním a  čištěním 
odpadních voda a následným vypouštěním 
již čistých vod zpět do toků, v Prostějově tedy 
do říčky Valová. 

Co mohou zbytky potravy 
v kanalizaci způsobit

Za zmínku stojí početná populace potkanů, 
která přežívá zejména díky tomuto odpadu. 
„V rámci čištění a údržby kanalizační sítě moni-
torujeme stoky po celý rok speciální kamerou 
a  samozřejmě provádíme pravidelnou dera-
tizaci, což rovněž omezuje životní podmínky 
pro potkany,“ dodal vedoucí střediska kanali-
zací Prostějov Bronislav Mlčoch ze společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Naopak 
dobré podmínky poskytují potkanům hlavně 
staré kanalizační stoky a  domovní přípojky, 
které jsou ve velice špatném stavu. Pot-
kan si zde, v  blízkosti zdroje potravy, může 
vyhrabat prostorné nory. Domácnosti by dle 
kanalizačního řádu neměly do kanalizace 

výlevkami vypouštět tuky, zbytky jídel a  pe-
vných kuchyňských odpadů. Zakázány jsou 
i výstupy z kuchyňských drtičů, které pak slouží 
jako zdroj potravy pro hlodavce. Tam, kde sídlí 
hlodavci se pak na povrchu mohou objevovat 
propady v  chodnících a  cestách. S  potkany 
souvisejícím problémem je také riziko nemocí 
a vznik epidemií.

 
Slovo odborníka

„Kompostovatelný kuchyňský odpad 
je zařazen do kategorie komunálního od-
padu a  ve vyhlášce je veden jako biologicky 
rozložitelný kuchyňský odpad z kuchyní a stra-
voven. Jedná se tedy o odpad a jako s odpadem 
je třeba s  ním nakládat,“ upozorňuje právní 
zástupce společnosti MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a.s.

Srovnání se zahraničím
Lidé si pořizují drtiče odpadů, protože je pro 

ně spláchnutí zbytků do výlevek jednodušší 
a  pohodlnější. To platí především pro objekty 
stravování jako jsou restaurace, vývařovny, hotely 
atd. Tento trend je ve státech západní Evropy ob-

vyklý jenomže tam je struktura kanalizační sítě 
koncipována tak, aby kuchyňský odpad zvládla. 
V ČR je situace složitější. Profily kanalizačních 
přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro 
odpady vznikající používáním drtičů a  mno-
hde nemají vzhledem k terénu dostatečný spád. 
Dochází k  zanášení kanalizace usazenými pe-
vnými látkami na které se dále váží zejména tuky. 
Tím je omezen průtok kanalizace, u  přípojek 
až do úrovně plné neprůtočnosti. Úhradu 
nákladů spojených s  likvidací havárie může 
v  oprávněném případě provozovatel uplatnit 
u původce havárie. 

Co dále nepatří do kanalizace
 Prvním pravidlem pro běžného produ-

centa je nevypouštět do kanalizace látky, které 
porušují kanalizační síť nebo narušují proces 
čištění. Jde zejména o  toxické látky, ropné 
produkty, jako např. benzín, nafta, oleje včetně 
fritovacích tuků, různá rozpouštědla, kyseliny 
a louhy, zbytky barev, zahradní a domácí che-
mie a nespotřebované léky. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
800 100 063, zc@smv.cz

Švehlova střední škola v Prostějově patří mezi
jedničky v získávání dotací ze strukturálních fondů EU

Švehlova střední škola v  Prostějově pat-
řila již v  minulém programovacím období 
mezi úspěšné žadatele o projekty Evropské-
ho sociálního fondu. V letech 2006 až 2008 
Švehlova střední škola úspěšně realizovala 
projekt OP RLZ Opatření 3.1. s  názvem: 
„Zkvalitnění středoškolské výuky v  oblasti 
potravinářských norem“.Cílem projektu bylo 
vytvořit standard učebních postupů v oblasti 
bezpečnosti a kvality potravin pro výuku na 
středních školách. Vzdělávací program vý-
razně přispěl ke zkvalitnění a zprůhlednění 
dosažené kvalifikace učitelů tohoto oboru. 
Došlo k vytvoření koncepčního systému, kte-
rý plošně zlepšil situaci dané cílové skupiny. 
Na základě nových znalostí a dovedností jsou 
dnes absolventi Švehlovy střední školy připra-
veni udržet krok s  nejnovějšími požadavky 
trhu práce.

V roce 2010 se Švehlova střední škola již po-
druhé stala úspěšným příjemcem dotace z pro-
středků ESF a státního rozpočtu ČR, a začátkem 
roku začala s realizací projektu OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Opatření 7.1.2 s ná-
zvem: „Zkvalitnění výuky technických oborů 
za pomoci multimediálního e-learningového 
systému“.

Projekt je zaměřen na e-learningovou pod-
poru praktických postupů v  oborech, které 
škola nabízí. Při řešení projektu vznikne 12 
e-learningových modulů pro 3 studijní a  3 
učební obory. Každý modul bude obsahovat 
sady digitalizovaných instruktážních video sek-
vencí praktických úkonů daného oboru, audio 
záznam, doprovodné snímky v  PowerPointu, 
klíčová slova a autokorektivní testy. Pro umís-
tění vytvořených modulů bude vytvořen e-lear-
ningový portál. Moduly budou zpracovány do 
podoby webcastů a budou dostupné prostřed-
nictvím internetu a běžného prohlížeče. 

Za pomoci vytvořeného vzdělávacího sys-
tému zlepší Švehlova střední škola podmínky 

pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v technic-

kých oborech a přispěje k rovnému přístupu ke 
vzdělávání a  tím zvýšení jejich uplatnitelnosti 
na trhu práce. Technické obory, realizované na 
Švehlově střední škole, tak budou představovat 
potenciální kariérové řešení pro velkou část 
žáků základních škol se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Vzhledem k atraktivitě vytváře-
né výukové pomůcky bude portál a jeho obsah 
sloužit jako stimulující prvek pro získání pozor-
nosti žáků s nízkou motivací. Dojde ke zvýšení 
pozitivních postojů k sebevzdělávání. 

U žáků se zvýší šance na úspěšné dokonče-
ní studia a získání výučního listu a budou mít 
možnost využívat vytvořené výukové prostřed-
ky i po absolvování školy.

V rámci projektu bude také navázána a vy-
tvořena hlubší spolupráce s  komerčními po-
travinářskými, strojnickými či automobilovými 
podniky. 

Tuto spolupráci a propojení výuky s praxí ze-
jména v oblasti výroby potravin Švehlova střed-
ní škola dále rozvíjí a prohlubuje v třetím pro-
jektu „Kvalitní potraviny – kvalitní život“. Jedná 
se Individuální projekt ostatní, který Švehlova 
střední škola podala oblasti podpory 7.1.1. Také 
tento projekt v celkové výši bezmála 10 milionů 
korun byl doporučen k financování.   -red-

V  termínu 11 - 13. června proběhlo 
v  Chrudimi celostátní kolo Středoškolské 
odborné činnosti. Prostějovské střední školy 
zaznamenaly největší úspěch v  oboru 02 - 
Fyzika s prací „Měření světelného znečištění 
v Prostějově“, se kterou reprezentoval Tomáš 
Lázna z GJW, za což dostal i Zvláštní cenu dě-
kana PřF UP Olomouc, Cenu ředitele Jader-
né elektrárny Temelín a nominaci na meziná-
rodní soutěže INTEL, ISEF, EU CONTEST 
a do národní soutěže Česká hlavička - cena 
„FUTURA“.

V  oboru 06 - zdravotnictví s  prací „Po-
porodní inkontinence“ vystoupily Naďa Při-
dalová a Kateřina Psotková ze zdravotnické 
školy a  získaly sedmé místo, v  oboru 08 - 
Ochrana a tvorba životního prostředí získala 
deváté místo Zdeňka Charvátová z CMG za 
práci „Naučná stezka biokoridorem Hlou-

čela“, v oboru 10 - Stavebnictví, architektura 
a  design interiérů získal desáté místo Jiří 
Kuba ze SOŠp a SOUs s prací „Návrh přestav-
by a využití prostoru školní auly“ a v oboru 14 
- Pedagogika, psychologie, sociologie a pro-
blematika volného času s prací „Školy už se 
nebojíme, víme jak na to!“ Darina Havelková 
a Kateřina Moravcová získaly dvanácté místo. 

Soutěžící se shodli na tom, že účast v sou-
těži byla dobrou zkušeností a  jisté „přičich-
nutí“ k vědecké práci je obohatí i při jejich 
dalším studiu. 

Jak řekla ředitelka zdravotnické školy Iva-
na Hemerková, jejíž škola měla hned dvě 
želízka v ohni, může nás těšit, že není třeba 
nad studenty lámat hůl, jak se to někdy u části 
veřejnosti děje, ale že naopak na ně můžeme 
být pyšní, že úspěšně reprezentují naše město. 
 -mm-

Prostějov má vítěze ve Prostějov má vítěze ve 
Středoškolské odborné činnostiStředoškolské odborné činnosti
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Ve dnech 14. - 22.8.2010 bude Aeroklub 
Josefa Františka Prostějov na letišti v Pros-
tějově hostit 17. Národní slet historických 
kluzáků Plachtařského old timer klubu 
(POTK). Jedná se o  organizaci, která 
byla založena v roce 1991, a nyní sdružu-
je okolo stovky majitelů či příznivců his-
torických kluzáků především českoslo-
venské výroby, přesněji bezmotorových 
letadel převážně dřevěné konstrukce. Klub 
se zabývá renovacemi do letuschopného 
stavu či stavbou replik historických větro-
ňů, jejich praktickému provozování, včetně 

vystupování na leteckých dnech a  sletech 
doma i v zahraničí, součástí jeho aktivit je 
i  celoročně probíhající soutěž. V  součas-
nosti je díky aktivitám členů POTK v pro-
vozuschopném stavu podstatná většina sé-
riově vyráběných poválečných konstrukcí 
bezmotorových sportovních letadel, včetně 
několika unikátních replik kluzáků po-
užívaných v  meziválečném období. Celá 
řada mladých pilotů – plachtařů, včetně 
členů Aeroklubu J. Františka Prostějov, 
kteří měli možnost tato letadla spatřit pou-
ze v muzeu, odstavené v hangárech či jen 

na dobových dokumentech, si tak mohla 
a může prakticky vyzkoušet pilotáž těchto 
krásných strojů.

Aeroklub Josefa Františka Prostějov 
bude kompletně zajišťovat organizaci sle-

tu, letový provoz a naši členové se aktiv-
ně zúčastní s našimi domácími historic-
kými větroni VT - 16 a VT – 116 Orlík. 
Více informací na www.potk.cz a  www.
lkpj.cz . Radek Jakša

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Pod tímto mottem se skrývá Školní vzdělávací program ZŠ Dr. Horáka a zdárně se na-
plňuje. Jedním z důkazů je i akce s názvem Běží celá škola, která se letos uskutečnila již 
pošesté a pravidelně probíhá 22. dubna na Den Země. S ní jsou spojeny i další aktivity 
vážící se k tomuto svátku, jako je výsadba zeleně, úklid areálu a okolí školy či vycházky 
do přírody.

Vše probíhá pod heslem Zdravé město – Zdravá škola – Naše škola a  zapojují se 
všichni žáci i učitelé.  Letošní běh zahájil spolu s ředitelem školy i místostarosta města 
Vlastimil Uchytil, který celou akci podpořil nejen slovy, ale i názorným příkladem. Po 
něm vyběhlo na trasu dlouhou 580 metrů postupně 437 žáků se svými učiteli. Jakmile 
zazněl povel „start“, vypukl závod o nejrychlejšího chlapce a dívku třídy, měřily se časy, 
zapisovali se vítězové a přebíraly se drobné odměny. Tou nejcennější byl Pohár ředitele 
školy o nejrychlejšího žáka školy, 
který získal Tomáš Palacký z 9.A. 
V  letošním roce jsme společně 
uběhli 252 kilometrů, což je ur-
čitě úctyhodný výkon. Je to výzva 
pro všechny zúčastněné. „Je mož-
né jej překonat?“ „Určitě,“shodují 
se všichni na této škole. -red-

O víkendu 8. - 9. května uspořádal Ha-
sičský záchranný sbor Olomouckého kra-
je-územní odbor Prostějov tradiční soutěž 
v záchranářských disciplínách „Rallye Ha-
mry 2010“.

Tato soutěž je organizována pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů a jednotlivé úko-
ly na stanovištích reálně simulují situace při 
skutečných zásazích. Rozhodčí pak posuzují 
správnost postupu při zásahu, zvolenou tak-
tiku a provedení úkolů.

Letošní trať vedla v  okolí Plumlova na 
Prostějovsku ve vojenském prostoru Březi-
na a obsahovala celkem 9 disciplín. V denní 
etapě měli soutěžící za úkol zlikvidovat požár 
lesa, zabránit šíření ropné skvrny na rybníce, 
pomoci osobě po zásahu elektrickým prou-
dem, vyprostit zraněného mladíka po pádu  

do šachty z výšky a pomoci dřevorubci po 
pořezání motorovou pilou.

Noční etapa prověřila hasiče při zásahu na 
hrázi Plumlovské přehrady po pádu člověka 
na dno přepadu, vážné dopravní nehodě, 
stavbě protipovodňové hráze a požáru domu 
se záchrannou dvou osob uvnitř.

S  nástrahami trati letos bojovalo celkem 
13 družstev z celé Moravy. Soutěž byla letos 
nesmírně vyrovnaná a  všechna družstva 
předvedla svoji připravenost.

Vítězství nakonec vybojovali hasiči z Pro-
stějova-Vrahovic před družstvem z Němčic 
nad Hanou a Ostravy-Radvanic.

Na zabezpečení soutěže přispělo fi nančně 
tradičně město Prostějov formou veřejné fi -
nanční podpory. Miroslav Vantuch 

JSDH Prostějov-Vrahovice

Slet POTKanů v Prostějově
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Organizace:
Celkovým počtem účastníků celá akce 
dosahovala rozměrů celostátního kola 
Středoškolské odborné činnosti SOČ, 
kterou před dvěma lety organizovalo 
Gymnázium Jiřího Wolkera. Letoš-
ních Mezinárodních sportovních her 
se v  Prostějově v  době do 28. do 30. 
května zúčastnilo téměř 300 zahranič-
ních účastníků, domácích sportovců 
téměř 200. Z toho plynuly velké nároky 
na organizaci ubytování a stravy a cel-
kově složitá logistika přesunů z jídelny 
ZŠ Dr. Horáka na sportoviště a zpět. Ve 
spolupráci s FTL se vše podařilo. Hlav-
ní organizátorská tíha ležela na Odboru 
kanceláře starosty, za což patří pracov-
nicím velký dík. Odvedly totiž obrov-
ský kus práce. Velikost akce dokládá 
např. objednávka sobotních obědů, 
ten dostali mimo sportovců, trenérů, 
vedoucích družstev a tlumočníků i roz-
hodčí  jednotlivých sportů  a číslo 535 
hovoří za vše. Tlumočení zajistili peda-
gogové a studenti z Gymnázia J. Wolke-
ra a ZŠ Palackého. Na přípravě dárečků 

pro sportovce se podíleli i  praktikanti 
Obchodní akademie, kteří v  této sou-
vislosti pomáhali v kanceláři starosty. 

Zahájení prostějovskými 
parašutisty

Pro mnoho dětí bylo ohromným zážit-
kem, když při slavnostním zahájení jen 
několik metrů od nich přistáli parašu-
tisté a  parašutistky z  Falcon Air, šestice 
parašutistů na hřišti Reálného gymnázia 
a dalších šest na fotbalovém stadionu E. 
Beneše.

Kontrolní návštěva 
z Visegrádského fondu

Visegradský fond je jedním z  hlavních 
donátorů her, a  tak není divu, že se na 
sportoviště přijel podívat i jeho generální 
ředitel, pan Petr Vagner. Prošel si všechna 
sportoviště a jeho slova uznání nad orga-
nizací her nás velmi potěšila.

Slavnostní večer 
ve Společenském domě

Krátkým projevem zahájil předseda 

organizačního výboru a  současně mís-
tostarosta města Pavel Drmola závěrečný 
galavečer. Proběhla zde videoprezentace 
zúčastněných měst, proložená vystoupe-
ním německé HIP HOP taneční skupiny, 
polských cvičenek aerobiku a zaujal i ma-
ďarský saxofonista Daniel. Největší aplaus 
si ovšem získalo závěrečné vystoupení Ta-
neční školy Hubený. V další části progra-
mu se z dataprojektoru  promítaly záběry 
z  jednotlivých sportovišť a  současně vy-
hodnocovali nejúspěšnější sportovci. Ce-
lému programu dala náležitý punc dvojice 
moderátorů: Aleš Procházka, který sou-
časně tlumočil do agličtiny a Michal Sla-
vík, jenž hovořil k německé části publika. 
Závěrečnou diskotéku a světelnou show si 
náležitě všichni mladí sportovci užili.

Závěr
Před odjezdem jednotlivých delegací 
jsme zaznamenali od všech účastníků 
slova uznání a především Poláci přizna-
li, že jsme nasadili laťku dosti vysoko. 
V  polské Šródě se totiž má konat další 

ročník Mezinárodních sportovních her 
mládeže. Mezinárodní hry splnily svůj 
účel: v  Prostějově sportovali, komuni-
kovali a bavili se děti a mladí lidé z šesti 
evropských zemí.

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportVolný čas

Oba turnaje se odehrávaly na para-
lelních hřištích na hale Sportcentrum 
DDM.  Basketbalový turnaj měl v gesci 
Ivan Pospíšil, za volejbalový turnaj od-
povídal Peter Goga a Jan Zatloukal. Ve 
fi nále basketbalu mladších dívek pře-
hrály čerstvé mistryně republiky z  TJ 
OP Prostějov maďarská děvčata z města 
Nagykanisza, v kategorii starších dívek 
jasně přehrál OSK Olomouc polské 
basketbalistky ze Srody, fi nále chlapců 
patřilo BK Prostějov, jasně porazili ně-
mecký tým Junge Heldenlausnitz. Ve fi -
nále volejbalu mladších dívek uspěl do-
mácí tým proti Hoyerswerdě, kategorie 
starších byla koncipována jako smíšená 
družstva složená z chlapců a dívek, ve fi -
nále polský tým ze Šrody porazil výběr 

Na pět stovek mladých sportovců se ve dnech 28. až 30. května zúčastni-
lo Mezinárodních sportovních her mládeže Prostějov 2010. „Dá se říct, že 
to byla taková olympiáda,“ nebál se přirovnání s  největší akcí světa Michal 
Müller, předseda Komise pro mládež a  tělovýchovu Rady města Prostějova.
Z pozice sportovního komisaře přiblížil, kde se zrodila myšlenka uspořádat takové 
klání. „Prvotní impuls vzešel ze spolupráce Gymnázia Jiřího Wolkera a ZŠ Palac-
kého s partnerskými školami v polské Šródě a německé Hoyerswerdě. Vznikl ná-
pad 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 zástupce ředitele GJW.

   

Hry fi nančně podpoří Visegrádský fond maximální částkou 
14.700,-- EUR.

Kaleidoskop 
informací

Útok mladých 
Maďarek z města 
Nagykanisza

30. června 201030. června 20102828



Úroveň a nasazení dokládá fakt, že řada sportovců si vytvořila osobní rekordy. Mezi 
chlapci nejlepší výkony podali: Polák Jakub Skotarczak a Adam Eichler z Poznańě, 
z domácích František Jančík a Miroslav Němeček, absolutně nejlepší byl Maďar Janos 
Lakatos z Nagykanizse, který získal jako jediný 
3 zlaté medaile. Mezi děvčaty vynikala polská 
reprezentantka na 400m Sonia  Świetlik z města 
Śrem, dále Maďarka Viktroria Antal  a  z  pros-
tějovských pak studentka sportovní třídy GJW 
Dominika Matušková, v  mladší kategorii pak 
Kateřina Provazníková. Organizací se blýskl At-
letický klub Prostějov v čele s Daliborem Oveč-
kou a Milanem Čečmanem.

Přestože se závodů v městských lázních zúčastnili plavci ze všech zúčastně-
ných zemí, jednoznačně dominovali domácí borci. Především musíme vy-
zvednout medailisty z  mistrovství ČR Ondřeje Palatku, Jakubu Nezdobu, 
Terezu Mráčkovou, závody se také povedly Jakubu Cibulkovi. Za perfektní 
organizaci patří poděkování Plaveckému oddílu Prostějov, především pak 
řediteli závodů Petru Adamcovi. Vítěze dekoroval radní Jiří Pospíšil.

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportVolný čas

      

Prostějovská florba-
listka se snaží překo-
nat obranu Dánů.

polský atlet Adam Eichler při 
skoku dalekém.

Kaleidoskop 
informací
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Před časem ožila pražská hala dráhovou 
cyklistikou. Více jak stovka mladých cyklis-
tů si změřila síly ve všech dráhových disciplí-
nách. Závodníci SKC Prostějov a jeho SCM 
se znovu blýskli výbornými výkony a sklízeli 
uznání soupeřů.

Nejdříve jeli sprintérské disciplíny a začína-
lo se 200m s letmým startem což byla kvalifi -
kace pro sprint.

Žáci sprint: 
startovalo 25 cyklistů. 
1. místo Dominik Skaloš TJ Kovo Praha 
 čas 13,52sek.
Šipoš Marek CK Bítovská
Mezík Adam CK Dacom Pharma Kyjov
Pěkné 8. místo obsadil při své premiéře 

Martin Šmída z  SKC Prostějov nejmladší 
zástupce legendární prostějovské cyklistické 
dynastie Šmídů, přestože byl o 3 roky mladší 
než vítěz.

Kategorie kadeti
startovalo 30 cyklistů: 

1.místo Tomáš Malec SKC PV
 Vakoč Michael Dukla Praha
 Skála Jan Whirlpool Author HK
Tomáš je letos ve výborné formě a zvítězil 

suverénně.
Junioři Sprint

1. místo Wagner Robin SKC Prostějov
Rajs David TJ ZČE Plzeň
Kadůch Jan Dukla Brno
Robin Wagner podal vynikající taktický vý-

kon. Přesto, že v kvalifi kaci na 200m zaváhal 
a postoupil až s 4. časem, ve sprintu pak per-
fektně plnil taktiku stanovenou trenérem Vač-
kářem a porážel jednoho soupeře za druhým. 
Ne nadarmo mu juniorští sprinteři přezdívají 
„profesor“.

Umístění záv. SKC PV závodě 
1km s pevným startem: 

žáci (500m) Martin Šmída znovu 8. místo.
kadeti: Tomáš Malec 3. místo.
junioři: Jakub Filip 2. místo čas 1.08.2 ( o 1.5 

s lepší čas jak na podzim) 4. místo Robin Wag-

ner 1.09.1.
Ve vytrvalostních disciplínách podával vy-

nikající výkony Jakub Filip a opravdu vstoupil 
do sezony výborně připraven a v dobré formě.

Stíhací závod juniorů na 3 km 
1.  Jan Kadůch Dukla Brno 3.26.0 min
2. Michal Mráček Dukla Brno 3.30.7 oba 

odchovanci SCM PV
3. Jakub Filip SKC Prostějov 3.31.4
10. Ondřej Tkadlec SKC Prostějov
Spokojený trenér Vačkář: Jakub Filip se 

od podzimu zlepšil o 6 až 7 sek. a to je dobře, 
protože konkurence v juniorech je velice silná, 
téměř 12 nejlepších juniorů bojuje o reprezen-
tační dres.

Závody bodovací 
startovalo 45 závodníků
junioři na 160 kol: 
1. místo Jakub Filip SKC Prostějov 50 bodů
2. místo Michal Mráček Dukla Brno 46 bodů
 3 místo Petr Vakoč Dukla Praha 42 bodů
 4. Josef Černý Favorit Brno 28 bodů
 12. Ondřej Tkadlec SKC PV
 15. Robin Wagner SDKC PV
Tren. Vačkář: Jakub podal téměř bezchyb-

ný výkon, jako jediný získal 2 okruhy náskoku. 
Byl celý závod iniciativní a  znovu předvedl 
výbornou fyzickou připravenost. Je vidět, že 
se mu celé přípravné období vyhýbala zranění 
a soustředění v Krkonoších, Malorce a Pod-
hájské přináši celému družstvu ovoce.

Jeho souboj se svým velkým kamarádem 
a soupeřem Michalem Mráčkem zvedal divá-
ky a početné členy doprovodu ze sedadel.

Bodovací závod kadeti na 120 kol: 
1. Michael Vakoč Dukla Praha
 2. Valeš Adam Dukla Praha
 3.Doležel Radovan Kovo Praha
 5.Tomáš Malec SKC Prostějov
 6. Tomáš Heřmanovský TJ Uničov SCM 

SKC PV
 7. Jan Urbášek TJ Uničov SCM SKC PV
Bodovací závod žáků: 1. Dominik Skaloš 

Kovo Praha 6. Martin Šmída SKC PV

Bodovací závod  dvojic medison: 
junioři 140 kol : 
1. dvojice Jakub Filip SKC PV a David Rajs 

TJ ZČE Plzeň
 2. Martin Cetkovský a  Jan Kraus Dukla 

Praha
 3. Sisr František a Jedlička Patrik Duklůa 

Praha
 4. Ondřej Tkadlec SKC PV a Denis Rugo-

vac TJ ZČE Plzeň
kadeti 100kol 1. Michael Vakoč a Adam Va-

leš Dukla Brno
 2. Ondřej Ponikelský Mapei Kaňkovský Ol 

a Ondřej Kott Dukla Praha 
 3. Tomáš Malec SKC PV a Tomáš Heřma-

novský TJ Uničov
 6. Jan Čech a Tomáš Křivánek SKC Pros-

tějov
Naši závodníci se díky svým výkonům 

stále více prosazují i do silničních repre-
zentačních družstev. Tomáš Malec obdr-
žel nominaci na čtyřetapový silniční zá-
vod v Anglii.

Jakuba Filipa čeká juniorský silniční etapo-
vý vrchol „Závod Míru“ a v širší nominaci je 
i Ondra Tkadlec o jehož startu se rozhodne na 
Č P v Příbrami, kde trenér juniorských repre-
zentantů silničářů Svatopluk Henke nominaci 
uzavře.  -red-

Mladí cyklisté SKC opět zářili v Českém poháru, tentokrát na motolské dráze

Cyklistické závody v Německu
Ve dnech 23. – 25.května se jely ve třech Německých městech významné tradiční cyklis-

tické dráhové závody pod názvem „Turné tří drah“.
Těchto závodů se pravidelně zúčastňuje Dukla Praha. Hlavním programem je závod 

dvojic „Medison“. ČR reprezentovali v kategorii elite Alois Kaňkovský a Milan Kadlec, 
juniory Jakub Filip ( SKC PV) a Jan Kraus, U 23 Ondřej Vendolský (odchovanec Mapei 
Olomouc a SCM Prostějov). Dukla si na tyto závody vypůjčila našeho Jakuba Filipa, který 
patří na dráze k nejlepším závodníkům v těchto disciplínách a v letošním roce má opravdu 
vynikající formu.

Toto prokazovali s Honzou Krausem po všechny tři dny. Jediná něměcká dvojice, která 
s nimi držela krok, byla Rick Zabel (syn slavného profesionála). 

1.den Oberhausen  1. Filip / Kraus, 2. Rick Zabel / Th omas Schneider
2.den Oschelbronn 1. Filip / Kraus 2. Zabel / Schneider
3. den Dudenchofen 1.Zabel / Schneider 3. Filip Kraus.
Pro celkové umístění se bral součet umístění za tři dny, zvítězila dvojice s nejnižším 

součtem umístění. Obě dvojice získaly shodný součet 5. Na prvním místě skončila německá 
dvojice, protože při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v poslední etapě.

I tak je to velký úspěch této dvojice na mezinárodním poli.
Jakub ještě vybojoval výborné druhé místo v bodovacím závodě. -red-

Horolezecký oddíl Adrenalin Prostějov 
uspořádal před časem na základní škole 
Dr. Horáka v  Prostějověprvní amatérské 
lezecké závody pro děti a  rodiče. O  tuto 
akci projevilo zájem 48 lezeckých týmů, 

složených s dětí a rodičů.
To znamená, že závodilo na 90 lezců, kteří 

reprezentovali různé věkové kategorie. Nej-
více dětí bylo přihlášeno do kategorie A, kte-
rá byla do 7 let. Takovou účast jsme nečekali 

a byli jsme upřímně potěšeni 
jaký zájem závody vyvolaly. 
Možnost zazávodit si na nové 
horolezecké stěně v Prostějově 
si nenechali ujít rodiče s dětmi 
i  z  Olomouce, Vyškova, Šter-
nberka a dokonce i z Ostravy. 
Pro prvních pět závodníků 
z každé kategorie byly nachys-
tány ceny a upomínkové před-
měty. Mimo jiné byla udělena 
i  cena za nejmladšího závod-
níka, kterému byly čtyři roky.

Tato soutěž byla uspořádána za podpo-
ry města Prostějova a jako čestný zástupce 
města byla přítomna paní místostarostka 
Alena Rašková.

Akce se velmi vydařila 
i  díky bojovnosti mla-
dých lezců, kteří byli hoj-
ně povzbuzováni diváky 
a  samozřejmě svými 
rodiči. Mnozí z nich měli 
možnost si vyzkoušet le-
zení na umělé horolezec-
ké stěně vůbec poprvé. 

Některé rodiče a  děti 
závody natolik zaujaly, že 
se rozhodli tomuto spor-
tu věnovat i nadále, a to 

je pro nás společně s  rozzářenýma očima 
a radostným úsměvem mladých bojovníků 
největší odměnou. -red-

H l kký ddíl Ad li P těěj l ž ý h dětí dičů b li j ří ě těš i Ak l i d řil

Lezecké závody pro děti a rodiče měly úspěch!

SportKaleidoskop 
informací
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Velkého úspěchu dosáhlo družstvo 
Presskanu Prostějov, když skončilo 
na třetím místě v  prvním ročníku 
společné Česko-Rakouské soutěže 
karambolového kulečníku družstev 
v technických disciplínách. 
Družstvo ve složení Dostál, Galíček, 
Nenál a Tunkr si dobrými výkony 
s českými soupeři zajistilo na přelomu 
roku třetí místo také v domácí soutě-
ži, když nestačilo pouze na družstva 
Prahy a Havířova. V prvních utkáních 
Interligy českých a rakouských druž-
stev v  Brně prostějovští kulečníkáři 
zaváhali v  důležitém utkání o třetí 
místo, proti vídeňskému klubu WBA 
a prohráli 4:2. Nabídli tak rakouské-
mu soupeři velkou výhodu do odvet, 
které se konaly v  domácím prostředí 
právě vídeňského klubu. Tým WBA 
Vídeň v čele s vicemistrem Evropy Ar-
minem Kahoferem chtěl v  domácím 

prostředí získat třetí 
místo a dokázal to také 
výhrou nad vítězem 
soutěže doposud ne-
poraženým družstvem 
BC Praha. Presskan 
System Prostějov nej-
důležitější utkání o třetí 
místo zvládnul a hlavně 
díky výhrám Galíčka a 
Nenála vyhrál nad do-
mácími 4:2 a získal tak 
bronzové medaile.

Konečná tabulka Interligy:

BC Praha 11 0 1 22 b
Kimex Havířov   9 0 3 18 b
Preskan Systém Prostějov   8 0 4 16 b
WBA Vídeň   7 0 5 14 b
SKP Ústí nad Labem   5 0 7 10 b
SKK Ústí nad Labem   2 0 10   4 b
Elite Vídeň   0 0 12   0 b 

Presskan Syyyyyyystem Prostějjjjjjjov získal bronz v Interlize družstevPresskan Syyyyyystem Prostějjjjjjov získal bronz v Interlize družstev

Obchodními partnery Presskan System Prostějov jsou:Obchodními partnery Presskan System Prostějov jsou:

Dne 15. a 16. května se taneční studio 
FREE DANCE zúčastnilo Mistrovství 
republiky Svazu učitelů tance v  České 
Lípě. I přes velkou konkurenci taneč-
ních škol a studií z  celé republiky se 
podařilo tanečníkům z  tanečního stu-
dia Free Dance vyhrát tři tituly mistrů 
republiky.

První den soutěže patřil parketovým 

tanečním kompozicím, kde taneční stu-
dio Free Dance obsadilo první místo 
s  choreografi í „Les paradis“ a 3. místo 
s choreografi í „Doma je doma“.

 „Jsem na svoje tanečníky pyšná, to 
jsme opravdu nečekali a bronzová příčka 
je o to překvapivější, že s  touto choreo-
grafi í vystupovali hlavně nováčci, kteří 
tančili na velké soutěži poprvé,“ říká Jana 

Bálešová, choreografk a  Taneční školy 
Free Dance Prostějov.

 V juniorské kategorii získaly tanečnice 
TS FREE DANCE v téže disciplíně druhé 
místo a stříbrné medaile za choreografi i 
Veroniky Bálešové „Stop dreaming“.

Druhý den pak patřil tanečním disci-
plínám Show Dance, Street Dance a Dis-
co Dance. „Účastnili jsme se se  dvěma 
choreografi emi. V kategorii  show dance 
dětí to byla choreografi e „Čaj o páté“, se 

kterou jsme obsadili první místo a v juni-
orech s choreografi í s názvem „Červenec  
1997, řeka Morava “, jsme byli taktéž prv-
ní“,dodává Jana Bálešová. 

Týden předtím, 8. května, se tanečnice 
hlavní kategorie, tzv. dospěláci, zúčast-
nily mistrovství republiky SUT v Plzni a 
v této prestižní věkové kategorii obsadily 
holky z  TS Free Dance krásné stříbrné 
místo s choreografi í „Přísně 
tajné“.  -red-

Tanečníci z FREE DANCE těžili zlatoTanečníci z FREE DANCE těžili zlato

SportKaleidoskop 
informací
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Kaleidoskop 
informací Volný čas

HORNÍ ŽLEB 1.8. - 12.8. 
Již podeváté vás zveme na náš tradiční tábor, tentokrát pro změnu v  Horním 
Žlebu, vzdáleném 8 km od Šternberka. Spát budeme v  klasických táborových 
chatkách. Je to pěkný areál, v  okolí je krásná příroda Nízkého Jeseníku. 
K dispozici je budova s kuchyní, jídelnou, WC a sprchami. 
K  účasti zveme děti od 2. do 9. třídy. Tábor povedou zkušení profesionální 
pedagogičtí pracovníci společně s osvědčeným kolektivem vedoucích. 
Strava jako od maminky od naší paní kuchařky.
 CENA: Kč 3.500,- 
 Ubytování:  v chatkách pro 4 osoby. 
Program:  - celotáborová hra, 
  - sport, táborák, diskotéka, hry tradiční i nové, 
  - výlet do města Šternberk a návštěva hradu, 
  - koupání v Dolním Žlebu nebo v Dalově.
 Přihlášky a informace ve Sportcentru – DDM – Mgr. Tereza Zajíčková 

 nebo Mgr. Zdeněk RAJTR,  hlavní vedoucí tábora 
 Tel: 606 421 542,  E-mail: Zdenek.Rajtr@seznam.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
pro děti od 8 let 26. - 30. 7. 2010 denně 08.00 – 15.00 hod. 

(po domluvě možné do 16.30 hod.)
KDE: Vápenice 9, Prostějov (sraz ve dvoře) 
CENA: 950,- Kč zahrnuje: oběd v restauraci, pitný režim, ceny do soutěží, vstupné a 
cestovní výlohy na výletech /
S SEBOU: kartička pojištěnce, obuv do tělocvičny a hlavně dobrá nálada
Nabízíme (v závislosti na počasí):
sportovní soutěže, střelba ze vzduchovky, stolní a společenské hry, fotografování 
klasickým a digitálním fotoaparátem, poznávací výlety, turistika, opékání.
Po celou dobu bude zabezpečen pedagogický dozor. Přihlášení a platbu 
provést do 18. 6. 2010. Kontakty: mob.: 605  239  789, tel. 582  344  125, www.
sportcentrumddm.cz , e-mail: ojestrebsky@sportcentrumddm.cz .

SPORTOVNĚ – MODELÁŘSKÉ, MODELÁŘSKO – SPORTOVNÍ 
PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

Protivanov, od 22. – 27. 8. 2010, cena: 2 170,- Kč, věk: 10 – 15 roků
Cena zahrnuje dopravu, pobyt, stravování 5 x denně + pitný režim, 
pedagogický dozor, zdravotníka, materiál pro činnost a věcné odměny do 
soutěží
Program: sportovní soutěže, modelářská činnost – funkční modely letadel, pobyt 
v přírodě, táborák, hry, zábava a noví kamarádi

PUTOVÁNÍ WILLYHO DO STŘEDU ZEMĚ 
Pro děti ve věku od 6 – 12 let, rekreační areál „POD HRÁZÍ“, Mostkovice: 11. 
-16. července 2010 (neděle – pátek), cena : 2100 Kč (Cena zahrnuje: ubytování, 
stravu 6-krát denně, program,vstupné).
Program: celotáborová hra , výlet za dobrodružstvím, (rafting, jízda 
na koních, skákací boty, lanové aktivity, bobří hrad), návštěva Bílé paní, 
(netradiční prohlídka Plumlovského zámku),ulov si svou svačinu, (střelba 
z luku, vzduchovky, foukačky), závod na všem co kola má (koloběžky, trojkolky, 
čtyřkolky, kola), obří pružina (bungee running, jump trampolína), karaoke, 
saunování, večerní táborák (kytara, zpěv, opékání buřtů) a spousta dalších 
her a soutěží.
Kontaktní osoba: Jiří Novák, jnovak.pv@seznam.cz , Tel : 776 583 694

BALDOVEC – ADRENALINOVÝ TÁBOR 
s celotáborovou hrom „PEVNOST BALDYARD“

Pro děti ve věku 6 – 15 let, 1. turnus: 4. – 9.července 2010, 2. turnus 15. – 20.srpna 
2010, cena 3.100 Kč (zahrnuje: ubytování, dopravu, stravu, veškeré vstupné).
Program: multifunkční horolezecká věž, lanové centrum lanovka, lukostřelba, 
nafukovací aktivity, koupání v místním bazénu, celodenní výlet do jeskyně Balcarka 
a mnoho dalších sportovních her.
Přihlášky a veškeré informace na Sportcentru – DDM Prostějov, tel: 582 332 296, 
d.ovecka@seznam.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
pro děti od 8 let 26. - 30. 7. 2010 denně 08.00 – 15.00 hod.

(po domluvě možné do 16.30 hod.)
KDE: Vápenice 9, Prostějov (sraz ve dvoře) 
CENA: 950,- Kč zahrnuje: oběd v restauraci, pitný režim, ceny do soutěží, vstupné a 
cestovní výlohy na výletech /
S SEBOU: kartička pojištěnce, obuv do tělocvičny a hlavně dobrá nálada
Nabízíme (v závislosti na počasí):
sportovní soutěže, střelba ze vzduchovky, stolní a společenské hry, fotografování 
klasickým a digitálním fotoaparátem, poznávací výlety, turistika, opékání.
Po celou dobu bude zabezpečen pedagogický dozor. Přihlášení a platbu 
provést do 18. 6. 2010. Kontakty: mob.: 605  239  789, tel. 582  344  125, www.
sportcentrumddm.cz , e-mail: ojestrebsky@sportcentrumddm.cz .

PUTOVÁNÍ WILLYHO DO STŘEDU ZEMĚ
Pro děti ve věku od 6 – 12 let, rekreační areál „POD HRÁZÍ“, Mostkovice: 11. 
-16. července 2010 (neděle – pátek), cena : 2100 Kč (Cena zahrnuje: ubytování, 
stravu 6-krát denně, program,vstupné).
Program: celotáborová hra , výlet za dobrodružstvím, (rafting, jízda 
na koních, skákací boty, lanové aktivity, bobří hrad), návštěva Bílé paní, 
(netradiční prohlídka Plumlovského zámku),ulov si svou svačinu, (střelba 
z luku, vzduchovky, foukačky), závod na všem co kola má (koloběžky, trojkolky, 
čtyřkolky, kola), obří pružina (bungee running, jump trampolína), karaoke, 
saunování, večerní táborák (kytara, zpěv, opékání buřtů) a spousta dalších
her a soutěží.
Kontaktní osoba: Jiří Novák, jnovak.pv@seznam.cz , Tel : 776 583 694

                       SPORTCENTRUM – d m d tí a mládeže
                                          Olympijská 4, 796 01  PROST JOV,  tel. 582 330 883, 582 332 297 
                                          www.sportcentrumddm.cz

   ________________________________________________________

Relaxa ní tábor pro d ti a rodiny s d tmi

9tidenní pobytov -poznávací zájezd

Caorle je  kouzelné  m ste ko,  ležící  asi  60  km severn  od  Benátek.  Bývalá
rybá ská  vesnice  je  dnes  známým  a  moderním  letoviskem  s  p vabným
historickým  st edem,  malebnými  uli kami  a  nám stími,  kde  se  po  celé  léto
po ádají r zné kulturní akce.

Kemp San  Francesco leží  necelých  10  km  od  Caorle  na  ploše  30  ha  zelené  plochy  nabízí  8
sladkovodních  bazén ,  sportovní  centrum s  fotbalovým,  volejbalovým,  basketbalovým a  tenisovým
h išt m, 3 restaurace a obchodní centrum. Anima ní programy nabízejí zábavu pro d ti i dosp lé po celý
den – aerobic na suchu i ve vod , sportovní turnaje, hry na pláži, ve erní zábavné programy i no ní
diskotéky.  Všechny  programy,  sportovišt  i  bazény  mimo  vodního  centra  a  tenisových  kurt  jsou
zdarma. P ed areálem je zastávka autobusové linky Venezia – Caorle. 

Ubytování:  mobilhome jsou umíst ny v polostínu topol  asi 500 m od mo e.
Mobilhome jsou pro 4 a  5 osob (2 odd lené lo nice, kuchy ka, soc. za ízení)

Pláž: pláž je prostorná, píse ná, voln  p ístupná, vstup do vody je pozvolný

Termín:  28.8. – 5.9.2010
Cena:  5.500,-K /os.

Stravování: rozší ená eská polopenze (k ob du polévka)  
Cena zahrnuje:
Dopravu autobusem, ubytování v mobilhomech, eská rozší ená polopenze (na ob d polévka), spot ebu energie,
záv re ný úklid, pojišt ní cestovní kancelá e proti úpadku, povle ení.

Cena nezahrnuje: cestovní pojišt ní, fakultativní výlety, vratnou kauci.
                                      - nabídka fakultativních výlet  – Caorle, Benátky. 

Pedagogický dozor a program pro d ti zajišt n!!!

Závaznou p ihlášku a zálohu ve výši  3 000,-K /osoba odevzdat 
na Sportcentrum - DDM do  25.7.2010!

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

Obec Myslejovice

v souladu s vyhláškou . 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního ízení a konkurzních komisích 

vypisuje konkurzní ízení na obsazení funkce editele, -lky

Základní školy a mate ské školy Myslejovice
p ísp vkové organizace (jednot ídní 1- 4 ro ník)

Stanovené kvalifika ní p edpoklady:
 vzd lání a související podmínky dle zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických

pracovnících a o zm n  n kterých zákon
 praxe dle § 5 odst. 1 zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n

n kterých zákon
 organiza ní a ídící p edpoklady
 znalost školských p edpis  a problematiky ízení daného typu školy 
 ob anská a morální bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav
 znalost Aj, nebo Nj 
 znalost práce s PC

K p ihlášce zájemce doloží:
 ov ené kopie doklad  o nejvyšším dosaženém vzd lání (diplom v etn  vysv d ení o

státní záv re né zkoušce), p ípadn  další doklady o prohloubení vzd lání, v etn
absolvování kurz  a seminá , seznam publikovaných prací apod.

 doklad o celkovém pr b hu zam stnání potvrzený posledním zam stnavatelem v etn
uvedení funk ního za azení

 podrobný životopis
 koncepci rozvoje školy 
 estné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona . 451/1991 Sb. v platném zn ní
 výpis z evidence rejst íku trest  ne starší 3 m síce nebo doklad o jeho vyžádání
 originál léka ského potvrzení o zp sobilosti k vykonávání funkce 

Platové za azení dle platných právních p edpis .
Nástup do funkce:   29. 11. 2010
Termín podání p ihlášek:   30. 7. 2010

Vyhlašovatel: Obec Myslejovice

Adresa: Obec Myslejovice, 798 05 Myslejovice
Bližší informace poskytne Anna Ondrouchová, starostka obce, tel. 582 357 325

Uchaze i budou ke konkurznímu ízení pozváni písemn .
Obálku ozna te „KONKURZ – NEOTVÍRAT“



O jedinečné tváři moderní architektury
v obrazech, fotografiích, plánech a v příbězích
o architektech, stavebnících, stavitelích...

S podporou a ve spolupráci Pořadatelé

P artneři

otevřeno 
Po – Pá 9 - 17 hodin
So a Ne 9 - 12 hodin 

9. června 2010 do 16. září 2010 
Zámek, Pernštýnské nám. 8,

ProstějovSlavné stavby

Prostějova

Olomoucký kraj Prostějov Prostějov

Výstava se koná pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje

Martina Tesaříka
a starosty města Prostějova

Jana Tesaře

Záštitu nad celým
projektem 

Slavné stavby měst 
České republiky

převzal ministr 
pro místní rozvoj ČR
Rostislav Vondruška

a Ministerstvo 
kultury ČR

Miroslav Chytil (e
ditor)

Ondřej Belšík

Tomáš Cydlík

Michaela Kvapilová Nováková

Dagmar Roháčková 

Vlastimil Rudolf

Fotografie

Jan Pospíšil

Slavné stavby

Prostějova



Půjčovna 
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU                                          

oznamuje změnu sídla z ul. Lidická 86, PV na 
HACAROVA 2, PV

 - zabezpečuje pro tělesně postižené občany a seniory zapůjčení 
pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky, pevná a pojízdná WC 
křesla, pevná a pojízdná chodítka, sedačky do vany, francouzské hole. 

Půjčování zajištěno po telefonické domluvě: 
pí. V. Zapletalová 776 054 299.
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