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70 let 
po atentátu… 
Motto :
Svobody a žití je hoden jen ten, kdo rve se o ně den 

co den…
 J.W. Goethe

Připomínku atentátu na Reinharda Heydricha by 
bylo možno začít také veršem českého básníka

,,S ďáblem nelze vyrovnat se napůl.“
Znovu je třeba při hodnocení tohoto mimořádného 

činu mít na paměti všechny zásadní souvislosti, pře-
devším pak fakt, že probíhala Druhá světová válka, 
že jsme byli okupováni hitlerovským Německem, že 
náš národ žil v nesvobodě, že byli plánovitě likvido-
váni Židé, že Slovany by čekal stejný osud.

Velké projevy rezistence proti hitlerovské nadvlá-
dě pozorujeme všude v okupovaných zemích. V této 
atmosféře vznikla i myšlenka atentátu na některou 
významnou osobnost Protektorátu Čechy a Morava. 
V úvahu přicházel K.H. Frank nebo nejznámější ko-
laborant E. Moravec a také R. Heydrich, na kterého 
nakonec volba padla.

Samotný průběh atentátu je popsán velmi podrob-
ně, byť některé okolnosti asi zůstanou neobjasněny. 
Vedle rozsáhlé odborné literatury vznikly i fi lmy a te-
levizní seriály, poučený beletristický příspěvek vznikl 
např. ve Francii a byl přeložen do češtiny.

Hlavními aktéry akce se staly speciálně ve Velké 
Británii vycvičené skupiny. Vybráni byli pro vlastní 
atentát Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Účast třetího akté-
ra Josefa Valčíka patří právě mezi ty méně objasnéné. 

K  atentátu došlo 27. května 1942 v  ostré zatáčce 
v Kobylisích, / dnes je tam dopravní situace pozmě-
něná / kde parašutisté počítali se zpomalením Hey-
drichova mercedesu.Gabčík vběhl do cesty s připra-
veným sten gunem, ale žádná rána nevyšla. Na to 
bleskově zareagoval Kubiš a vhodil granát na auto. 
Granát dopadl na stupátko auta a explodoval. Řidič 
se ještě pokusil atentátníky zastavit, ale těm se poda-
řilo uprchnout.Heydrich byl asi do půl hodiny odve-
zen do nejbližší nemocnice na Bulovce, kde 4. června 
zemřel.

Po několika dnech skrývání po rodinách se para-
šutisté schovali v  pravoslavném kostele sv. Cyrila a 
Metoděje v Resslově ulici, kde se nakonec sešli para-
šutisté z různých skupin, poslední přichází 1. června 
Jozef Gabčík /Anthropoid /. Zrada Karla Čurdy ved-
la ve svých důsledcích k dopadení parašutistů, kteří 
nakonec volili smrt vlastní rukou.

Následovala nejtvrdší represe, Ležáky a Lidice, 
popravy a transporty do koncentračních táborů. Za 
těchto okolností není divu, že se vynořila i otázka, 
zda atentát měl vůbec smysl a zda byl přiměřený obě-
tem. Není to snadná otázka. Ale v kontextu evropské 
protifašistické rezistence šlo o významný čin, o projev 
hrdinného odporu proti nelidskému nacistickému 
režimu. Ve fi lmu režiséra Jiřího Krejčíka Vyšší prin-
cip zazní slavná slova: Z  hlediska vyššího principu 
mravního vražda na tyranovi není zločinem!

 Václav Kolář
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33

RADNIČNÍ LISTY 
distribuuje 
společnost 

Haná Press, s. r. o. 
prostřednictvím 

ČESKÉ 
POŠTY, a.s. 

V případě 
problémů 

s doručováním 
tiskoviny 

do domácností
volejte 

na telefon

582 300 453

Radnièní listy
30. května 201230. května 2012 33



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Kontakt na Městskou 

policii: Telefon: 156

Aktuálně Informace

Domovní správa 
Prostějov, s. r. o.

Křížkovského 36/ 7, Prostějov

Harmonogram odstavení tepelných zdrojů 
Domovní správy Prostějov, s.r.o. v roce 2012 

/ posezónní údržba /

Kotelna     Termín

Anglická  4.6. - 8.6. 2012
K 3 - J. Zrzavého 11.6. - 15.6. 2012
K 1 - A. Slavíčka, Švýcarská 2,4,  18.6 - 22.6. 2012 
Polišenského 1  18.6. - 22.6. 2012
Sídliště Svobody, Šmeralova  25.6. - 29.6. 2012
Barákova, Nám. Spojenců 6  2.7. - 4.7. 2012
Tylova, Dolní,  9.7. - 13.7. 2012
Okružní, Šárka  16.7. - 20.7. 2012
Krasická  23.7. - 27.7. 2012
Mozartova  30.7. - 3.8. 2012
ZŠ Melantrichova, Netušilova 3  6.8. - 10.8. 2012
E. Beneše,  13.8. - 17.8. 2012
Kostelecká  20.8. - 24.8. 2012
Mostkovice, Finská 9, Brněnská 32, 27.8. - 31.8.  2012

Dne 16.6.2012 bude od 8.30 do 13 hodin uzavřena „severní obslužná“ komu-
nikace (od J.Lady po Hacarovu) z důvodu konání orientačního měření rychlosti 
Městskou policií Prostějov. Na akci jsou zváni všichni řidiči, kteří si chtějí nechat 
prověřit rychloměr ve svém motorovém vozidle! Měření probíhá ve spolupráci 
s BESIPem. Autobusům bude vjezd umožněn.  -jg-

Měsíc květen

5.6. blok č. 25 Svatoplukova, Třebíz-
ského, Přemyslovka, Vrahovická – auto-
busové nádraží, Janáčkova, V. Ambroze, 
Karlov, Vrchlického

6.6. blok č. 26 Anenská – parkoviště 
u sběrného dvora, Anenská – parkoviště 
aquapark 

7.6. blok č. 27 Hvězda, Trávnická, 
Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklero-

va, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, 
Pražská 

12.6. blok č. 28 Husovo nám., Joštovo 
nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Dol-
ní –obslužná (Dolní 15-97), Dolní-chod-
ník s cyklostezkou

14.6. blok č. 29 Brněnská – obsluž-
ná, Brněnská – vnitroblok, Družstevní, 
Družstevní –vnitroblok, Mozartova, Mo-
zartova – vnitroblok, Rumunská, Dr. Ho-
ráka  (Mozartova-Bulharská), St. Man-

harda (Bulharská-Mozartova), Krokova, 
Krokova – vnitroblok)

19.6. blok č. 30 Bulharská, Bulhar-
ská–vnitroblok, Dr. Horáka (Určická–
Bulharská), Drozdovice (Na hrázi–Ur-
čická), Drozdovice–vnitroblok, Okružní 
(Brněnská-Určická), St. Manharda (Bul-
harská-Určická), Waitova -vnitroblok, 
Drozdovice zastávka (BUS)

21.6. blok č. 31 Drozdovice (Určic-
ká–Krasická), J. Olivetského, Raisova, B. 

Šmerala, B.Šmerala - parkoviště, B. Něm-
cové, Pod Záhořím, U Boží muky, Na 
hrázi, B. Šmerala-Drozdovice

26.6. blok č. 32 Hrázky, J. Köhlera, J. 
Křičky, J. Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Ná-
lepky, (J.Rokycany –J. Křičky), V. Nová-
ka, O. Nedbala, O. Ostrčila

28.6. blok č. 33 M. Alše, Husitská, 
P.Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, 
Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, 
Prešovská, Čechůvky 

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2012

ANKETA  K WEBOVÝM STRÁNKÁM MĚSTA
Připravili jsme pro Vás anketu, která se týká webových 

stránek města Prostějova www.prostejov.eu 
Zajímá nás Váš názor, a to konkrétně:
Co na stránkách nejčastěji hledáte? ………………………………………………
Je Vámi hledaná informace snadno dostupná?  …………….ANO/NE………….
Váš komentář……………………………………………………………………….
Hlasovat můžete do 15. 6. 2012 buď elektronicky 
na adresu: jana.gaborova@prostejov.eu 
nebo můžete hlasovací lístek odevzdat na Informační službě Magistrátu města 
Prostějova, nám. T.G.Masaryka 130/14

Mapa serveru

Webové stránky města Prostějova v sobě sdružují celou řadu různorodých 
oblastí. Ať už jde o aktuální informace (tiskové zprávy), informace o 
samosprávě, magistrátu, informace pro turisty či pro podnikatele. Navíc se 
mnohdy zájem občana i turisty překrývá (například i občan Prostějova může 
hledat vedle formulářů k vyřízení jeho záležitosti nebo usnesení rady a zastu-
pitelstva také články o historii města, údaje o slavných osobnostech či tipy na 
výlet). Určitou pomocí při orientaci na stránkách by mohla být Mapa serveru. 
Jejím rozbalením získáte přehled o struktuře, tzv. strom webu, který může 
uživateli usnadnit orientaci. Dalším pomocníkem při vyhledávání dokumentů 
či údajů na stránkách je vyhledavač. Oba tyto nástroje jsou dostupné z  tit-
ulní stránky městského webu. Vyhledavač v horní a mapa serveru v dolní liště.
 -red-



30. května 201230. května 201244



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně Informace

Vážení spoluobčané, připravili jsme 
pro Vás anketu týkající se přemístění 
a vybudování nové tržnice. Nabízíme 
Vám k  posouzení několik níže uve-
dených variant a očekáváme Vaše sta-
noviska a případné další návrhy. Dvě 
ze zmíněných variant (konkrétně v 

areálu bývalého Moragra a v  jezdeck-
ých kasárnách) si můžete prohlédnout 
na skice zveřejněné na webových 
stránkách města Prostějova www.pros-
tejov.eu  Mgr. Jiří Pospíšil, 

 1. náměstek primátora 
 města Prostějova

ANKETA K MĚSTSKÉ TRŽNICIANKETA K MĚSTSKÉ TRŽNICI

INZERCE

Na kterém z níže uvedených míst má dle Vašeho 
názoru vzniknout nová tržnice?

prostor před kavárnou Kocourek (v někdejších židovských uličkách)
za Mlýnskou ulicí (areál bývalého Moragra)
parkoviště před Žudrem (Mlýnská ulice)
jezdecká kasárna
další návrhy:

Své odpovědi můžete adresovat do 11/6/2012 na: informace@prostejov.eu  
nebo přinést osobně na Informační službu Magistrátu města Prostějova, nám. 
T.G.Masaryka 130/14. Děkujeme za Váš názor!

Ještě poslední měsíc zbývá do zaplace-
ní poplatku za komunální odpad, který je 
tak jako v minulých letech stejný a to ve 
výši 492  Kč na osobu a kalendářní rok a 
jehož splatnost je 30. 6. 2012. Ten, kdo 
ještě nezaplatil tento poplatek, může si 
tak vybrat z několika způsobů placení: 

1. Hotově na pokladně Finančního 
odboru Magistrátu města Prostějova 
(možno platit i platební kartou)

Při úhradě poplatku musíte sdělit své 
jméno, příjmení, bydliště, popř. datum 
narození, platit můžete sami za sebe 
nebo i za jiné osoby, pokud budete znát 
jejich osobní údaje. Platit můžete denně 
v těchto pokladních hodinách:
 PO  8:00 - 17:00
 ÚT 8:00 - 16:00
 ST 8:00 - 17:00
 ČT 8:00 - 16:00
 PÁ 8:00 - 13:00

 2. Bezhotovostním převodem
Bezhotovostní platbu zasílejte na účet 

číslo 19-1505517309, kód banky 0800, 
každý poplatník (osoba) má přidělen 
variabilní symbol. Pokud neznáte své 
číslo variabilního symbolu, zjistíte jej te-
lefonickým nebo písemným dotazem, e-
-mailem u referentek evidence poplatků 
a plateb na fi nančním odboru. V případě 
bezhotovostní platby můžete uvést do 
variabilního symbolu své rodné číslo, ale 
pouze za podmínky, že současně uvede-
te do specifi ckého symbolu  číslo 7023 
(označení příjmu). Za více poplatníků 
(např. v  domácnosti) může zaplatit tzv. 
společný zástupce, který je však povinen 
správci poplatku oznámit písemně na 
formuláři -„Oznámení o hromadné plat-
bě“- jména a data narození osob, za které 
poplatek odvádí,  dále pak číslo účtu ze 
kterého je platba hrazena, var. symbol, 

spec. symbol, částku a datum úhrady. 
Správce poplatku podle těchto údajů 
rozúčtuje tuto platbu jednotlivě na kaž-
dého poplatníka.

Pokud společný zástupce nesdělí na 
předepsaném formuláři nejpozději do 
15 dnů ode dne odeslání platby potřeb-
né údaje, nebude platba rozúčtována na 
jednotlivé poplatníky. Za správné uve-
dení údajů k platbě zodpovídá odesílatel 
platby.

3. Poštovní poukázkou
Od roku 2010 již nejsou zasílány poš-

tovní poukázky automaticky. Poštovní 
poukázka (zde uvedené údaje lze použít 
i pro bezhotovostní platbu) je zasílána 
pouze na základě písemného požadavku 
a to vyplněním formuláře –„Oznámení 
změny způsobu platby míst. poplatku“. 
Poštovní poukázky jsou rovněž k dispo-
zici na fi nančním odboru k osobnímu 

převzetí.
Potřebné formuláře ke všem 

způsobům platby poplatku jsou k dis-
pozici na Finančním odboru Magistrátu 
města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 
130/14 a také na internetových stránkách 
Magistrátu města Prostějova www.pros-
tejov.eu (Občan > Potřebuji vyřídit 
- formuláře > Finanční odbor > Místní 
poplatek za komunální odpad > Výběr 
příslušné ikony formuláře).

V případě dotazů k uvedené prob-
lematice včetně sdělení variabilního 
symbolu se můžete obrátit na referentky 
oddělení poplatků a plateb na Finančním 
odboru Magistrátu města Prostějova :

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

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

Pozor na splatnost poplatku za komunální odpad!
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V  pátek 6. května proběhl už tradiční Den 
se složkami Integrovaného záchranného 
systému. V jeho rámci byli oceněni nejlepší 
strážníci, policisté a další pracovníci starající 
se o bezpečí obyvatel našeho města a regionu:

Čestný odznak 
Městské policie Prostějov 

ZA ZÁSLUHY obdrželi:
• Jana Adámková, vedoucí skupiny pre-
vence Městské policie Prostějov, za vynika-
jící výsledky na úseku prevence kriminality.
 nadporučík Mgr. Jiří Grulich, vedoucí ob-
vodního oddělení Policie ČR Prostějov, za 
spolupráci s Městskou policií Prostějov.
• Jiří Horáček, velitel 4. směny hlídkové 
služby Městské policie Prostějov, za vyni-
kající výsledky při zajišťování veřejného 
pořádku.
Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Pro-
stějov, za vynikající výsledky při zajišťování 
veřejného pořádku a vynikající výsledky na 
úseku prevence kriminality.
• Plukovník Mgr. Pavel Novák, vedoucí 
územního odboru Policie ČR Prostějov, 
za vynikající výsledky při zajišťování veřej-
ného pořádku a za spolupráci s Městskou 
policií Prostějov.

Antonín Říha, strážník hlídkové služby 
Městské policie Prostějov, za vynikající vý-
sledky při zajišťování veřejného pořádku.
• PhDr. Libor Šebestík, zástupce ředitele 
Městské policie Prostějov, za vynikající vý-
sledky na úseku prevence kriminality.

Čestný odznak 
Městské policie Prostějov 
ZA VĚRNOST II. stupně

- za 20 let služby se uděluje:

Jiřímu Horáčkovi – k MP nastoupil 1.8.1992, 
vykonává funkci velitele 4. směny
Břetislavu Hrdovi - k MP nastoupil 1.8.1992, 
vykonává funkci samostatného referenta, řeší 
pohledávky a výstrojní náležitosti strážníků
Jaroslavu Maděrkovi – k  MP nastoupil 
1.9.1992, vykonává funkci zástupce velitele 
2. směny
Bc. Vítězslavu Marciánovi – k MP nastoupil 
1.8.1992, vykonává funkci velitele 3. směny a 
velitel operačního střediska
Jiřímu Novákovi - k MP nastoupil 1.8.1992, 
vykonává funkci účetního
Bc. Petru Sekaninovi – nastoupil k  MP 
1.11.1992, vykonává funkci okrskáře v okrs-
ku č. 3

Bc. Jiřímu Šťastníkovi – k  MP nastoupil 
1.10.1992, vykonává funkci strážníka hlídko-
vé služby
Martinu Zieglerovi - k  MP nastoupil 
1.11.1992, vykonává funkci velitele 1. směny

Čestná plaketa Městské 
policie Prostějov je udělena:

• Miroslavu Gomolovi – vedoucímu 
přestupkového oddělení Městské poli-
cie Prostějov, za příkladný výkon služby 
v oblasti dokumentace přestupků a spiso-
vé služby.
• Miroslavu Herinkovi – strážníku okr-
skové služby, za příkladný výkon okrsko-
vé služby v okrsku č. 1
• Ing. Vincentu Jakubskému – za nad-
standardní přístup při realizaci systému 
varování a vyrozumění obyvatelstva měs-
ta Prostějova.

Za velmi dobrou spolupráci 
s Policií České republiky 

obdrželi Pamětní odznak územního 
odboru Prostějov Policie České 

republiky tito strážníci: 

Jana Adámková – vedoucí skupiny prevence.
František Soušek – okrskář okrsku č. 4 
Ing. Jiří Tannert – okrskář okrsku č. 7 
Jan Všetička – okrskář okrsku č. 6 

Medaili ředitele 
Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje obdržel:

Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Pro-
stějov – za dlouhodobou aktivní spolupráci 
s Policií České republiky, Územním odborem 
Prostějov v  oblasti boje s  kriminalitou a za 
významný podíl na zabezpečování veřejné-
ho pořádku a zajišťování prevence na úseku 
kriminality.

INZERCE

Ve stejný den jako oceňování strážníků probíhal na náměstí T.G.Masaryka také Den se složkami Integrovaného záchranného systému.



Dne 2. května 2012 předali zástupci 102. prů-
zkumného praporu generála Karla Palečka skoro 
pět tisíc vršků od PET láhví Středisku rané péče, 
a tím se zapojili do charitativní akce na pomoc 
tělesně postižené Anetce Kráčalíkové. Vršky sbírali 
průzkumáci od září loňského roku do letošního 
konce dubna. Do projektu „vrškování“ se vojáci 
stodvojky zapojili již po druhé. 

Ve Středisku rané péče v  Olomouci jsme 
vyzpovídali poradkyni rodin dětí se zrakovým, 
mentálním nebo tělesným postižením paní 
Petru Hálkovou, abychom se o netradiční cha-
ritativní akci dověděli více. Poradkyně poskytují 
terénní služby formou konzultací a mimo jiné 
pomáhají rodičům, aby se aktivně zapojovali 

do různých projektů na pomoc postiženým 
dětem a především přicházeli s vlastními ná-
pady. Tímto způsobem se v roce 2010 povedlo 
zrealizovat první sbírání vršků od PET láhví na 
podporu Michalky Macurové z Holešova. Akce 
zpravidla probíhá jeden rok a sběratelé vršků 
mohou sbírku odevzdat přímo rodičům dítěte 
nebo využít Středisko rané péče v Olomouci. 
Vršky se vyměňují ve specializované firmě na 
recyklaci plastového odpadu za peněžní ob-
nos. Ten rodiče využijí na nákup speciálních 
přístrojů nebo didaktických pomůcek, na které 

pojišťovny přispívají pouze minimální částkou. 
Speciální zařízení jsou však nezbytná alespoň 
pro částečné zapojení dítěte do běžného života. 
Michalka Macurová tímto způsobem získala 
příspěvek na MOTOmed a Anetce Kráčalíkové 
ze Zlína jsme sbírkou přispěli na polohovací za-
řízení X: panda od firmy R82. V tomto případě 
rodiče předem našetřili 15000 Kč a doufají, že 
zbytek finančních prostředků na židličku, jejíž 
pořizovací náklady činí 65000 Kč, se podaří 
získat vrškováním. „Rodina Anetky si váží toho, 
že lidé neberou víčko jako odpad, ale stojí jim za 
to si s každým vrškem vzpomenout, že i taková 
maličkost může někomu pomoci,“ uvedla paní 
Hálková ze Střediska rané péče. Informace o 
tom, jak to všechno dopadlo lze nalézt na www.
anetkakracalikova.cz.

Hlavní myšlenkou charitativního sbírání 
vršků je, že se může zapojit opravdu každý. Děti, 
rodiče i prarodiče. Jediné, co pro to musí udělat 
je schovat uzávěr od PET láhve a najít způsob, 
jak vršky doručit pořadatelské rodině. Pomysl-
nou štafetu ve sbírání teď převzala rodina Klárky 
Slezákové ze Zlína. Vrškovat se bude do konce 

dubna 2013 a rodiče Klárky by za získané fi-
nanční prostředky rádi pořídili rehabilitační ko-
čárek za 82 000 Kč. Více informací o Klárce lze 
získat na www.naseklarinka.webnode.cz. 

Příslušníci 102. průzkumného praporu 
generála Karla Palečka, kteří sami pravidelně 
pořádají charitativní akce na podporu dětí 
z Dětského domova Plumlov, budou ve sbírání 
vršků na podporu Klárky pokračovat i v násle-
dujícím období. Autor: por. Bc. Kateřina Ramil, 
 102. průzkumný prapor

Foto: por. Bc. Kateřina Ramil, 
102. průzkumný prapor 
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Devátého května jsme si na městském hřbi-
tově s vedením města, zástupci ozbrojených 
složek a delegacemi různých korporací připo-
mněli a uctili památku obětí II. světové války. 
Nemalou část těchto hrdinů tvoří naši vojenští 
letci, jejichž hroby jsou rozesety po mnoha ze-
mích a mořských hlubinách světa. Na jejich 
počest byl v Prostějově zbudován v republice 
ojedinělý Památník padlým letcům. V krátkém 
projevu se pan primátor Miroslav Pišťák zmínil 
také o tom, že tento památník přechází od jeho 
majitele (Svazu letců Prostějov) do vlastnictví 
města a řadí se tak do seznamu významných 
hrobů spravovaných městem Prostějovem. V 
této souvislosti si dovoluji seznámit veřejnost s 
historií památníku. 

Po skončení II. světové války nebylo tech-
nicky ani finančně možné převézt do republiky 
ostatky našich padlých bojovníků ze světových 
válčišť. Ani Mezinárodní komitéd pro správu 
vojenských hrobů ve svých stanovách tuto mož-
nost nepřipouštěl! Proto byly z Velké Británie 
přivezeny dřevěné schránky s prstí z hrobů letců 
padlých v řadách RAF. Alespoň symbolicky se 
tak vraceli domů... 

Schránky byly pietně uloženy v Národním pa-
mátníku v Praze na Žižkově a zde zapomenuty 
(víceméně utajeny) přečkaly celá léta až do roku 
1990. V tomto roce při  ,,úklidu " památníku byly 
tyto schránky znovu objeveny. Po velkých rozpa-
cích kompetentních orgánů, jak naložit s tímto ná-
lezem, se Sdružení čs. zahraničních letců (přeživší 

spolubojovníci) spolu s Československým svazem 
letců ujali této záležitosti. Péčí Ministerstva obrany 
byly dřevěné, už polorozpadlé schránky, vyměně-
ny za plastové urny a každá opatřena štítkem se 
jménem, hodností, datem narození a smrti těchto 
příslušníků RAF podle dochovaných seznamů. 
Část uren byla nabídnuta pozůstalým po letcích, 
několik uren rodilých Pražanů uložily pražské 
odbočky Svazu letců na Olšanských hřbitovech. 
Stále však zůstalo kolem stovky uren, ke kterým se 
nikdo nehlásil. 

Na schůzi předsednictva Svazu letců v Praze 
tehdejší předseda prostějovské odbočky Mgr. 
Boleslav Povolný přišel s návrhem na uložení 
zbylých uren v Prostějově vzhledem k tradici 
zdejší Letecké školy, která většinu těchto padlých 
letců vychovala. Byl vysloven záměr vybudovat 
na zdejším hřbitově důstojný památník těmto 
národním hrdinům, kde by schránky s prstí z 
hrobů zapomenutých letců byly s úctou ulože-
ny. Tehdejší vedení města s tímto záměrem sou-
hlasilo, poskytlo na hřbitově místo k vybudová-
ní památníku a věnovalo značnou částku peněz 
na jeho zbudování. Projekt památníku vypra-
coval pan Ing. arch. Blahoslav Adamík, stavbu 
provedla firma Kamenictví Otruba z Plumlova. 
Slavnostní odhalení se konalo 22. června 1998 
za účasti početné skupiny válečných letců - 
veteránů ze západní i východní fronty. Bez 
spolupráce tehdejšího starosty pana Mgr. Jana 
Šverdíka, poslance Ing. Roberta Koláře a ,, za-
rputilosti " pana Mgr. Boleslava Povolného, by 
tento v republice ojedinělý památník asi nestál. 
Je třeba také připomenout, že nemalou zásluhu 
na získání financí (sponzorských darů) na toto 
dílo měl hospodář prostějovské odbočky Svazu 
letců pan Jiří Chromec. 

Uprostřed Památníku letců pod deskou s ci-
tátem W. S. Churchilla je uloženo 97 uren. Pro-
stějovský Svaz letců má v kolumbáriu hřbitova 
dočasně umístěny ještě dvě urny. Svěřili nám je 
pozůstalí těchto letců s přáním, aby byly doda-
tečně uloženy k ostatním. 

Máme - li porovnávat pražský Památník let-
ců na Vítězném náměstí v Dejvicích s našim, 
pak jak provedením, tak i umístěním je ten náš 
rozhodně lepší. Svaz letců Prostějov 

 odbočka gen. Zd. Škarvady

Historie Památníku letců v Prostějově 

Prostějov/pr - Angličtina pro děti 
Prostějov-Helen Doron Early Eng-
lish zahájila od května 2012 zápis do 
kurzů na příští školní rok. Bezplatné 
ukázkové hodiny budou realizovány 
v Prostějově ad hoc,  všichni noví zá-
jemci se budou moci zúčastnit hodin 
s aktuálními studenty Angličtiny pro 
děti, pro větší skupiny, zejména nej-
mladších studentů, budou domluve-
ny ukázkové hodiny. Pro studenty ve 
Vyškově a Drnovicích jsou stanoveny 
pevné demo hodiny během prvních 
dvou červnových pátků. Angličtina 
vzkazuje všem potenciálním studen-
tům: „DO NOT BE FOOL, WE ARE 
COOL!“

Čerstvou novinkou nebo spíš novinou 
Angličtiny pro děti Prostějov je otevře-
ní Learning Centra English for Chil-
dren (Angličtiny pro děti) v Salzbursku 
pod vedením prostějovské manažerky 
a lektorky Angličtiny pro děti Prostějov 
Evy Šmídové. Prostějovská angličtina 
tak konečně dostává plnohodnotné-
ho zahraničního sourozence a zájemci 

z řad studentů HDEE se mohou těšit na 
prázdninové pobyty u našich sousedů 
s mezinárodními lektory.   

Lektoři Angličtiny pro děti Prostějov 
se v  květnu zúčastní Mezinárodní kon-
ference angličtinářů v  Praze za osobní 
účasti zakladatelky Helen Doron Early 
English-Helen Doron. Z  avizovaných 
novinek určitě všechny mladé studenty 
potěší aktualizace kurzů pro nejmladší, v 
nichž  se mohou mimo jiné těšit na nové 
DVD s  animovanými hrdiny, které děti 
poznají na hodinách a s  nimiž budou 
kromě zpívání, tancování a výtvarných 
aktivit, zažívat nejrůznější dobrodruž-
ství.

Osmého června bude Angličtina 
předprázdninově dovádět a rozdá-
vat vysvědčení v  zahrádce Národního 
domu. A pak už se bude nezadržitelně 
řítit na letní tábory angličtiny: od 14. 
6.  v Jeseníkách (Po stopách Pippi dlou-
hé punčochy) a od 13. 8. příměstský 
v Prostějově. 

Více najdete na
www.angličtinaprodetiprostejov.cz.

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV
-HELEN DORON EARLY ENGLISH 

Zahájen zápis na školní rok 2012/2013: 
„DO NOT BE FOOL, WE ARE COOL“

INZERCE

Vláda České republiky přijala dne 11. 1. 2012  Usnesení vlády České republiky 
ze dne 11. 1. 2012 č. 30 o Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice 
do roku 2020 a Akčního plánu pro období 2012-13. Koncepce má sloužit k iden-
tifi kaci existujících opatření a aktivit, které jsou již realizovány. Návrhy opatření a 
aktivit byly projednány v Akčním plánu 2012, který schválila Rada města Prostě-
jova dne 24. 1. 2012 usnesením č. 2051. Akční plán města Prostějova je v souladu 
s koncepcí vlády.

Hlavní cíle jsou:
1)  Zvýšit povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na místní úrovni jak mezi 

obyvateli, tak mezi politickou reprezentací 
2) Zvýšit prestiž a celospolečenský význam MA21 
3) Zvýšit počet dobře fungujících MA21 v ČR 
4) Zvýšit podporu procesům MA21 ze strany politické reprezentace  -red-

Informace k místní Agendě 21

4853 vršků pro Anetku
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Azylové centrum Prostějov, které 
provozuje Občanské sdružení sociální 
pomoci Prostějov, Určická 101, zabez-
pečuje služby sociální prevence pro 
občany bez přístřeší, muže, ženy i děti 
v regionu Prostějov.

 V  Azylovém centru Prostějov po-
skytujeme komplexní pomoc občanům, 
včetně resocializačního programu, kteří 
se ocitli v  tíživé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení formou několika dru-
hů služeb sociální prevence a to: 

• azylové domy pro muže a ženy
• ADDAR- azylový dům pro osa-

mělé rodiče s dětmi
• noclehárny pro muže a ženy
• nízkoprahová denní centra pro 

muže a ženy
• terénní program
 Ze strany klientů je o výše uvedené 

služby velký zájem, protože poskytují 
klientům zázemí v  době, kdy se ocitli 
v nouzi .Velkou pomocí pro klienty Azy-
lového centra je sociální poradenství, 
které je poskytováno na odborné úrovni, 
kde sociální pracovnice klientům po-
radí, jak a kde si mohou vyřídit různé 
záležitosti, doklady, sociální dávky. V 
případě, že klienti nejsou sami schopni 
si své záležitosti vyřídit, poskytne jim 
sociální pracovnice pomoc. Je jim také 
poskytnuta pomoc při hledání zaměst-
nání. Formou skupinových aktivit jsou 
klienti seznamování s prací na počítači, 
internetu, mohou zde také získat základ-
ní sociální dovednosti jako např. napsání 
životopisu, různých žádostí, vyplňování 
tiskopisů apod.

Kapacita zařízení v  Azylovém centru 
Prostějov, Určická 101 je 74 míst, dále 
10 míst pro rodiče a maximálně 30 dětí 

v  azylovém domě pro osamělé rodiče 
s dětmi.

Azylový dům pro osamělé rodiče 
s dětmi byl uveden do provozu v  lednu 
2011. Služby jsou zde poskytovány na 
velmi dobré úrovni a zkušenosti s touto 
službou ukazují, že toto zařízení bylo 
v regionu Prostějov velmi potřebné a má 
kladný ohlas u klientů i veřejnosti. Že je 
tato služba žádaná dokazuje i počet žá-
dostí.

Všechny služby, které poskytujeme 
jsou plně využívány a jsou velmi potřeb-
né.

V  rámci resocializačního programu 
poskytujeme některým klientům, kteří 
opouští Azylové centrum Prostějov byd-
lení v sociálních bytech, kde jsou klienti, 
kteří jsou schopni samostatného života. 
Tato možnost bydlení je jim poskytová-
na dočasně, než si zajistí jiné bydlení a 
také, aby byla dána možnost využít tuto 
formu bydlení i dalším klientům. 

Nezastupitelné místo v komplexním 
pojetí služeb sociální prevence má terén-
ní program, jehož cílem je vyhledávat 
lidi bez domova přímo v terénu, kde se 
nacházejí, podávat jim informace a po-
moc, které přispívají k řešení jejich situ-
ace. Informace jsou jim předávány také 
pomocí letáků, kde je uvedena nabídka 
všech návazných služeb Azylového cen-
tra Prostějov.

Dalším cílem terénního programu je 
monitorování pohybu a pobytu bezdo-
movců a tyto získávat ke spolupráci.

Snažíme se také aktuálně reagovat a 
řešit mimořádné situace pomoci bez-
domovcům, jako např. v  tomto roce, 
kdy byly extrémní mrazy, jsme umož-
nili lidem bez domova pobyt v zařízení 

Azylového centra, kde mohli přespat, 
najíst se, osprchovat, vyprat si prádlo 
a přes den pobývat v teple.

Lidí bez domova neustále přibývá 
včetně rodin s  dětmi, což je zaviněno 
hlavně ztrátou zaměstnání rodičů, za-
dlužením domácností a exekucemi, kdy 
celé rodiny přicházejí o střechu nad hla-
vou. Tuto situaci bude třeba v budoucnu 
koncepčně řešit umožněním levného 
bydlení, protože na běžné nájemné ne-
dosáhnou.

Vzhledem k nárůstu lidí bez domova 
směřuje trend vývoje sociálních činností 
jednak k rozšiřování kapacity u stávají-
cích služeb a jednak, a to především, k 
budování sociálního bydlení, které by 
bylo pro lidi sociálně slabé dostupné. 
Sociální byty by vyřešily situaci celých 
rodin, hlavně děti by nemusely odcházet 
do různých zařízení. 

V rámci regionu Prostějov je Azylové 

centrum Prostějov velké zařízení, které 
je největším provozovatelem služeb soci-
ální prevence v Prostějově, jehož cílem je 
poskytovat pomoc a podporu lidem bez 
domova a aktivizovat je k řešení jejich si-
tuace tak, aby se mohli vrátit do běžného 
života a trh práce. 

Finanční prostředky na provoz zaříze-
ní jsme získali z  projektů esf, kde jsme 
vyhráli výběrové řízení na provozování 
služeb sociální prevence v  rámci Olo-
mouckého kraje pro region Prostějov. 

Projekt Azylové centrum Prostějov 
se všemi jeho službami je realizován za 
fi nanční spoluúčasti statutárního města 
Prostějova, ve výši 400  000 Kč, za což 
velmi děkujeme představitelům města 
Prostějova a též za podporu rozvoje výše 
uvedených sociálních služeb.

Další fi nanční prostředky na provoz 
jsme získali z MPSV.  Bc. Jan Kalla

  ředitel Azylového centra Prostějov

Provozní doba v měsících květen a červen je:
pondělí - pátek 11:00 - 19:00
sobota a neděle 10:00 - 19:00

Vstupné celodenní od 16,00
Dospělí 80,00 Kč 50,00 Kč
Mládež do 18 let, důchodci nad 65 let, ZTP 50,00 Kč 30,00 Kč
Děti do 6 let 20,00 Kč 10,00 Kč
     ZTP / P, dítě v kočárku zdarma  

více o vstupném a službách naleznete na webových stránkách Domovní správy:
http://www.dsp-pv.cz/index.php?kat=2

Aquapark Koupelky je otevřen 
od 18. května



Před více než měsícem, 4. dubna 
2012, Ministerstvo kultury svým roz-
hodnutím prohlásilo areál Střední od-
borné školy průmyslové a Středního 
odborného učiliště strojírenského na 
Lidické ulici kulturní památkou. Ško-
la se tak zařadila mezi nejvýznamnější 
stavby na území Prostějova.

Škola vznikla v meziválečném období, 
v  době největšího prostějovského hos-
podářského rozkvětu, kdy se Prostějov 
stal výkladní skříní československého 
funkcionalismu, spolu s  takovými měs-
ty, jako jsou Hradec Králové, Brno či 
Zlín. Ve městě vznikla v  té době řada 
významných a dodnes obdivovaných sta-
veb, jejichž autory byli známí architekti 
Antonín Navrátil (např. dům s ateliérem 
Václava Ševčíka na Husserlově náměstí, 
vila Anastázie Neherové v ulici Pod Kosí-
řem nebo bývalá Neherova oděvní továr-
na - Dona na Svatoplukově ulici), Fran-
tišek Kalivoda (např. Růžičkova vila 
na Arbesově náměstí), Miroslav Putna 
(mj. úřední a obytná budova Městských 
elektrických podniků na okraji Poděbra-
dova náměstí a Wolkerovy ulice) a právě 
Eduard Žáček, autor „průmyslovky“ na 
Lidické ulici.

Eduard Žáček se narodil 26. prosince 
1899 v  Kroměříži (je zajímavé, že další 
z  uvedených významných architektů, 
kteří v  Prostějově zanechali svůj trvalý 
otisk, Antonín Navrátil, se narodil v ne-
dalekých Morkovicích – pouhých 17 

kilometrů od Kroměříže). Patřil ke gene-
raci významných moderních architektů, 
narozených v poslední dekádě 19. století 
(kromě již uvedených tam můžeme za-
řadit např. Bohumila Turečka, Mojmíra 
Kyselku st., Bedřicha Rozehnala, Jose-
fa Kranze, Evžena Škardu a další), kteří 
byli prvními absolventy nově založeného 
oboru architektury a pozemního stavi-
telství na České vysoké škole technické 
v Brně (tzv. generace 1901 – 1910). Stu-
dium architektury ukončil v  roce 1925 
a otevřel si v Brně svou vlastní technic-
kou kancelář pro architekturu a pozem-
ní stavby v domě, který si sám navrhl a 
nechal postavit a kde současně i bydlel. 
Věnoval se především projektování ro-
dinných a obytných domů (v Prostějově 
a blízkém okolí je to vila továrníka Karla 
Melhuby v ulici Sádky, vila Evelíny Fle-
ischerové ve Svatoplukově ulici nebo 
domov řádových sester s kaplí v  areálu 
staré nemocnice) a veřejných staveb – jde 
například o impozantní budovy Finanč-
ních úřadů na náměstí Spojenců (býva-
lý Okresní národní výbor), uzavírající 
velkoryse řešenou parkovou úpravu ná-
městí ze stejného období (1932 – 1935), 
budovy Sokola I. na Kostelecké ulici, so-
kolovnu ve Smržicích nebo právě budovy 
škol – Veřejné odborné školy pro ženská 
povolání na Vápenici, Švehlova zemská 
odborná škola hospodářská na náměstí 
Spojenců a areál Odborných škol živno-
stenských – pozdější Střední průmyslová 

škola strojnická na Lidické ulici.
Strojírenství a kovovýroba byly v me-

ziválečném období v Prostějově jedním 
z  důležitých a rychle se rozvíjejících 
průmyslových oborů. Působily zde vý-
znamné fi rmy Vulkania (umělecké kovo-
litectví a kovotepectví – její výrobky do-
dnes obdivují návštěvníci Nové radnice i 
Národního domu), Wichterle a Kovářík 
(Wikov, pozdější Agrozet – zemědělské 
stroje, motory, ale i moderní automobi-
ly), Doležal a Těhník (Dolte – sporáky, 

železná okna či mostní konstrukce), to-
várna bratří Wilhelmů (dnes Perfo Li-
nea - drátěná pletiva, děrované plechy) a 
další. Všechny tyto továrny potřebovaly 
samozřejmě kvalifi kovanou pracovní sílu 
a tu měla zajistit specializovaná škola. 
První pokusy o její zřízení se objevovaly 
již před 1. světovou válkou, ale do úspěš-
ného konce se je podařilo dotáhnout až 
v roce 1942 spojením se živnostenskými 
školami. 

 (Dokončení na následující straně)
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Pouze u nás originální 

Český granát!Český granát!

Velký výběr šperků Velký výběr šperků 
z Českého granátu! z Českého granátu! 

Zbyněk Skoumal
E. Husserla 6, Prostějov

telefon: 777 169 101
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(Dokončení z předchozí strany)
Také ty neměly dlouho v  Prostějo-

vě centrální výuku a byly provozovány 
v řadě budov po celém městě. Na výstav-
bu nové budovy Odborných škol živno-
stenských poskytlo 
město pozemky na 
nároží Studentské a 
Lidické ulice (tehdy 
ulic Mezi Zahrada-
mi a Lazarety) v roce 
1931. Stavební práce 
začaly na konci roku 
1932 a škola byla 
slavnostně otevřena 
v neděli 15. listopadu 
1936, bez dvou dní 
přesně čtyři roky po 
zahájení stavby.

Škola představo-
vala ve své době vr-
chol v  oboru školské 
výstavby.  Vyniká 
zejména progresiv-
ním dispozičním řešením: skládá se z 
pětipodlažní střední hlavní budovy uče-
ben a pracoven, jižního dvoupodlažního 
dílenského přístavku (vlevo od hlavní 
budovy) a severní čtyřpodlažní obytné 
budovy pro učitele a zaměstnance školy 
se školicími místnosti a malým přednáš-
kovým sálem (od hlavní budovy vpravo). 

Hlavní budova má výrazný předsazený 
prosklený arkýř uprostřed nad hlavním 
vstupem, za nímž je umístěn přednáš-
kový sál pro 500 osob. Prosklená část má 
formu celistvého okna o rozměrech 20 x 
8 metrů. Budova je řešena jako trojtrakt, 
v němž je 4,5 metru široká střední chod-
ba, prosvětlená skleněnými stěnami na 
obou svých koncích a prosklenými nad-
světlíky nad stěnami jednotlivých tříd po 
obou stranách. V budově se nacházelo 12 
učeben, kreslírna, 7 kabinetů pro učite-
le, součástí školy byla mj. také knihovna 

s čítárnou, místnosti pro oddech žáků a 
sál pro schůze živnostenských společ-
ností.

Objekty jsou stavebně řešeny jako že-
lezobetonový nosný skelet s  cihelnou 

výplní, velká část je 
tvořena prosklený-
mi plochami. Ve své 
době škola dispo-
novala také moder-
ním a nadstandard-
ním hygienickým a 
funkčním vybave-
ním, například roz-
vodem teplé vody, 
ústředním topením, 
vnitřním telefonem 
i rozhlasem.

Kulturní památ-
kou byla škola pro-
hlášena pro své vý-
znamné historické a 
architektonické kva-
lity, mimořádné do-

chování původních stavebních konstrukcí 
i vnitřního vybavení (velká část školy je 
dochována takřka intaktně v původní po-
době, jen s minimem pozdějších znehod-
nocujících změn) a s přihlédnutím k faktu, 
že celý komplex školy dodnes slouží svému 
původnímu účelu - jak již bylo uvedeno na 
začátku, je sídlem Střední odborné školy 
průmyslové a Středního odborného uči-
liště strojírenského, jediné školy tohoto 
zaměření v celém Prostějově. V  letošním 
roce škola oslaví 80. výročí položení svého 
základního kamene a 70. výročí založení 
vyšší průmyslové strojnické školy.

Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí oddě-
lení památkové péče stavebního úřadu 

Magistrátu města Prostějova
Fotografi e: Státní okresní archiv 

Prostějov, Muzeum města Brna, digitální 
fotoarchiv oddělení památkové péče 

Magistrátu města Prostějova

Průmyslovka na Lidické ulici je novou kulturní památkou
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Jak vnímají památkáři současný stav lokality židovských uliček?
Doplňující informace 

Článek paní Marie Dokoupilové nastolil 
celou řadu otázek, o jejichž zodpovězení byl 
požádán Stavební úřad Magistrátu města 
Prostějova.

Jak je to tedy 
s tzv. „Zajícovou studií“?

Správný název tzv. „Zajícovy studie“ nebo 
„Zajícovy vyhlášky“ zní:  Územní plán zóny 
části centra města Prostějova, zpracovatelem 
byl Ing. arch. Roman Zajíc.

V zastupitelstvu města byla schválena její 
závazná část vyhláškou ze dne 10. 11. 1994.

Vyhláška vymezuje funkční a prostorové 
uspořádání řešeného území (bydlení, občan-
ské vybavení, jejich smíšenou funkci, zeleň 
apod.) a podmínky jeho zastavitelnosti a do-
stavby historického jádra; v grafi cké části jsou 
dále také např. zakreslena pohledově expono-

vaná průčelí nebo plochy pro rehabilitaci vni-
trobloku či průhledové osy. Jakákoliv stavební 
činnost musí vycházet ze stávajícího charakte-
ru zastavění (měřítka, hladiny zastavění, podí-
lu zeleně atd.). V průběhu platnosti dokumen-
tu byla pořízena jedna změna (v roce 2005), 
dokument je však stále platný -  řídí se jím 
nejen stavební úřad včetně oddělení památko-
vé péče, ale jde o vyhlášku obecně závaznou. 
Platnost dokumentu může být ukončena vy-
dáním nového regulačního plánu. 

Pro určitý konkrétní záměr může město Pro-
stějov požadavky na změnu řešení (prostorové-
ho nebo funkčního) oproti „Zajíci“ v centrální 
zóně řešit také samostatnými regulačními plány. 

Pro úplnost je třeba uvést, že na zmíněném 
území kromě platného územního plánu a 
„Zajícovy“ vyhlášky platí také ještě vyhláška 
Jihomoravského krajského národního výboru 
v Brně ze dne 20. listopadu 1990 o prohlášení 
území historických jader měst za památkové 
zóny, která taktéž obsahuje regulaci stavebních 

prací (zmíněné území je totiž součástí celku 
městské památkové zóny – ta je v Prostějově 
vymezena ulicemi Vápenice, Blahoslavova, 
Palackého, Komenského, Netušilova, náměstí 
Edmunda Husserla a počátkem Svatoplukovy 
ulice s klášterem Milosrdných bratří).

Kde je dokument uložen?

Všechny dokumenty jsou uloženy na Sta-
vebním úřadu Magistrátu města Prostějova.  

Jaké je omezení bouracích prací na soukro-
mých objektech v centrální části města?

Kromě podmínek, daných platným územ-
ním plánem, kde pro ochranu kulturních 
hodnot je stanovena zásada: „Chránit a respek-
tovat architektonické a urbanistické hodnoty 
městské památkové zóny jako celku a dalších 
kvalitních zachovalých městských prostorů s 
kvalitní architekturou; jedná se především o ul-
ice Rejskova, Partyzánská, Šafaříkova, Sladko-
vského, Palečkova, Daliborka, Tetín, Svatoplu-

kova, Vápenice, Karlov, Komenského.“, a dále 
podrobnějších podmínek stanovených Územ-
ním plánem zóny části centra města Prostějova 
(„Zajíc“), případně regulačním plánem, se lze 
při rozhodování opřít o důležitý §18 staveb-
ního zákona, kde jsou stanoveny cíle územ-
ního plánování, které ve veřejném zájmu 
chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty včetně urbanistického, architekton-
ického a archeologického dědictví, a také o 
příslušné paragrafy památkového zákona….. 

Každý záměr žadatele se tedy posuzuje, 
zda je v souladu jak s územně plánovací 
dokumentací, tak i s cíli a úkoly územního 
plánování, principy a zájmy státní památkové 
péče a samozřejmě také, zda je v souladu 
s požadavky stavebního a památkového záko-
na a jejich prováděcích předpisů, veřejným 
zájmem, s požadavky na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu a dalšími...

 -Ing. Jana Římská, 
 Mgr. Daniel Zádrapa, SÚ-
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Nad článkem „(Ne)napravitelné chyby 
minulosti“ dr. Kavičky v  dubnovém čísle 
Radničních listů se zasnil nejeden Prostějovák. 
Lidé, kteří si tzv. prostějovské židovské uličky 
a budovy stojící dříve na místě dnešního 
Prioru pamatují ze svého dětství či mládí, 
často a rádi vzpomínají na tajemno, které 
s nimi bylo spojené, i jistou malebnost, kterou 
jim propůjčily dějiny. Nemůžeme než vřele 
s  panem Kavičkou souhlasit, že byla chyba 
ulice kdysi židovského ghetta z  velké části 
zcela vybourat a nepostarat se hned vzápětí o 
přiměřenou náhradu. Zaměříme-li se ale na 
oblast vyjmenovaných ulic Křížkovského, De-
melovy, Lutinovovy, Uprkovy (potažmo dříve 
Brecherovy či ještě dříve Židovské), Kostelní, 
Hradební, Koželuhovy a náměstí Sv. Čecha a 
Školní ulice, jejichž ne všechny domy patřily 
před rokem 1849 k židovskému ghettu, mu-
síme napravit několik nepřesností, kterých se 
autor v článku dopustil. 

Domy bourané v  této části města v  70. 
letech 20. století rozhodně nemůžeme naz-
vat středověkými, většina z nich stála možná 
na starších základech, ale v  konečné vnější 
podobě pocházely většinou teprve z 19. století 
a některé teprve z počátku dvacátého. Do-
chovaný dům č. 20 v Uprkově ulici postavili 
v  letech 1817–1819, rohová budova č. 12 
je datovaná k  roku 1839. Nejstarší z  tohoto 
bloku je budova náležející původně židovské 
obci, dnes využívaná jako výstavní prostory 
muzea a kavárna. Pozemkové knihy židovské 
části města o ní ovšem zarytě mlčí, a pouze 
památkářský průzkum zde ojediněle identi-
fi koval renesanční prvky, většina stavby je však 
barokní a klasicistní, postavená až po požáru 
města roku 1697. Domy na náměstí Sv. Čecha 
ukrývají sice i gotickou komoru a renesanční 
točité schodiště, což je spolu s dalšími znaky 
v základu řadí k dokladům nejstarší výstavby 
ve městě, ale k  jejich asanaci (zatím) ještě 
nedošlo. K  místům povoleným k  obývání 
židovským obyvatelům nikdy nepatřily ulice 
Kramářská a Šerhovní.

Ač to zní velmi lákavě, Prostějov rozhodně 
neměl největší ani nejvýznamnější židovské 
město na Moravě. Významem ho zajisté 
předstihl Mikulov, sídlo moravského zem-
ského rabína, kde po třicetileté válce vlast-
nili Židé 98 domů, kdežto v Prostějově „jen“ 
56. Počtem židovských domů Prostějov 
předčila např. i autorem zmiňovaná Třebíč, 
ale také Uherský Brod, Slavkov, Holešov a 
mnoho dalších obcí, ačkoliv o dvě století 

později. V  množství židovských obyvatel 
dosáhl Prostějov koncem 18. století čestného 
druhého místa podle familiantských míst, 
opět za Mikulovem – Mikulov obsazoval 620 
míst, Prostějov 328, Boskovice 326. Roku 1869 
bylo početně nejsilnější židovské obyvatelstvo 
Brna (4505 osob), následoval Prostějov (1839 
osob), Boskovice (1591 osoba) a Mikulov 
(1500 osob). Od té doby ale počet místních 
Židů neustále klesal. Jedno prvenství snad 
prostějovští Židé zaujímali – a to v  hustotě 
obydlení jednoho domu. Množství domů se 
neměnilo, početnost obyvatel v  běhu času 
v  nich ale ano. Zajímavější je, že ještě kon-
cem 19. století byl s  počtem všech obyvatel 
Prostějov třetím největším městem na Moravě 
hned za Brnem a Ostravou a předstihoval 
dokonce Olomouc. Ale i to je historie.

Ani jedna z obou prostějovských synagog už 
v době autorova mládí nesloužila židovskému 
náboženství. Velký templ přestavěný v letech 
1947–1949 na kostel Čs. církve husitské už 
poté synagogu nepřipomínal ani svým vzhle-
dem, menší odkoupila rovněž brzy po válce 
pravoslavná církev a opatřila ji dokonce na čas 
cibulovitou kopulí připomínají pravoslavné 
kostely. Kde přesně se nacházela židovská 
rituální lázeň, není dodnes spolehlivě potvrze-
no. Židovský špitál se nalézal v místech, kde 
dnes stojí dům č. 3 v Demelově ulici, ale i tato 
nová budova používaná původně jako škola 
zdobí tuhle část města už od roku 1906, kdy 
se tudy autor ještě procházet nemohl. Rovněž 

další „špitál“ – židovský chudobinec a chorobi-
nec v  Sádkách č. 2 už po 2. světové válce 
nesloužil svému účelu, ale využívala ji skupina 
židovských obyvatel (která přežila holocaust a 
nevystěhovala se do zahraničí) jako svoji mod-
litebnu – náhradou za prodané synagogy.

Ani informace, že „židovské uličky“ před 
svým odsunem do koncentračních a vyhla-
zovacích táborů obývali jen Židé, není zcela 
přesná. Zámožní Židé se ještě před vznikem 
Československé republiky ale i poté často 
stěhovali do Vídně, podnikali také např. v blíz-
ké Olomouci, a v Prostějově vyhledávali lepší 
adresy – v ulicích Rejskově, Havlíčkově, Pod 
Kosířem, v Olomoucké, Kollárově i jinde, kde 
stavěli či kupovali výstavné, prostorné a krásně 
zdobené budovy, ať již obytné, tovární nebo 
oboje. Do původně židovských „uliček“ se 
stěhovali méně zámožní Prostějované různých 
vyznání.

Opravdu – Prostějov by vypadal mnohem 
lépe, kdyby si nevyboural „židovské uličky“, 
přestože by ani po své renovaci nedosáhly 
kvalit židovského ghetta v  Třebíči. Ale hned 
brzy po roce 1989 vyhlásilo město Prostějov 
soutěž o návrh zastavovacího plánu tohoto 
zničeného prostoru. Roku 1994 vyhrál projekt 
Ing. arch. Romana Zajíce, který vizualizoval 
možný vzhled nových domů a ulic. Proč se 
město nezasadilo větším úsilím o jeho re-
alizaci? Proč prodalo nezastavěné pozemky 
novým majitelům s podmínkou, aby např. do 
pěti let postavili nové budovy splňující určité 

požadavky na hmotu, výšku, materiál a vzhled 
stavby? Proč apologetika pana Kavičky od A 
– bourání ulic a zajímavých staveb, přeskočila 
hned na C – výstavbu nového nákupního 
centra, které není ve městě s 12 velkými ob-
chodními domy na 45 tisíc obyvatel zhola 
potřebné? Proč přeskočil to B – Zajícův návrh 
dostavby vybouraných ulic, který zde máme 
už od roku 1994 a určitě nebyl zadarmo? A 
bohužel přišel vniveč.

A nemusíme zůstávat jen u „uliček“. 
Prostějov si systematicky vybourává rohové 
budovy. Projděte se městem a dívejte se. Dva 
rohy Brněnské ulice a Poděbradova náměstí, 
roh Wolkerovy a Tylovy, roh Wolkerovy a 
Lidické, roh Wolkerovy a Sádek, roh Sádek a 
Sušilovy, roh Komenského a ulice Na spojce, 
roh Na spojce a Wolkerovy – dokonce z obou 
stran, roh Kravařovy a Knihařské, roh Plum-
lovské a Blahoslavovy, Plumlovské a Hliníků, 
roh Plumlovské a Šlikovy, roh Olomoucké a 
Vápenice. A chystá se zbourání další rohové 
budovy – Dony na křižovatce ulic Svatoplu-
kovy a Jihoslovanské. Ovšem vzniká tu reálné 
nebezpečí do budoucna – zbouráním jednoho 
rohu, vzniknou někdy další dva …

Jistě – pan Kavička má pravdu – revitalizované 
bývalé židovské město mohlo být živé ve dne i 
navečer, útulné a příjemné s malými obchody, 
kavárnami, obytnými prostorami pro místní i 
pro turisty. Ale postaví-li se na prázdném místě 
další megalomanský supermarket – slovy au-
tora „nový chrám konzumní společnosti“, kam 
nikdo nebude chodit, neboť na to nebude mít, 
neprospěje to zabydlenosti a oživení centra města 
ani náhodou. Navíc se dopravou nákupůchtivých 
do už tak přetíženého centra zhorší už tak velké 
ohrožení obyvatel hlukem, prachem i zplodina-
mi. Ne do kulturního domu, ale za nákupy jezdí 
lidé auty, přestože ve městě velikosti Prostějova se 
skoro všude dá dostat pěšky.

A argument, že město vyhledalo silného 
partnera k realizaci tak náročného projektu? 
V obchodním rejstříku se dočteme, že akciová 
společnost Manthellan má základní jmění ve 
výši 2 milionů korun. Není to málo na projekt 
o nákladech v sumě, jak uvádí autor článku, 
nejméně jedné miliardy korun?  
 PhDr. Marie Dokoupilová, 

 Muzeum Prostějovska
(Pozn.red. – na článek dr. Kavičky reagovala 

Marie Dokoupilová bezprostředně po jeho 
přečtení, z důvodu naplněnosti minulého 

čísla bylo však možno tuto reakci zařadit až 
v nynějším vydání.)

CHYBY MINULOSTI A – PŘÍTOMNOSTI? 
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V březnovém čísle Radničních listů 
jste se mohli seznámit s aktualizova-
nou mapou cyklistických stezek na 
území města Prostějova, ve které byly 
zobrazeny nejen vybudované úseky, 
ale i další plánované úseky a propoje-
ní.

Podkladem pro plánování cyklistických 
stezek je Generel cyklistické dopravy, dle kte-

rého bylo doposud realizováno téměř 25 kilo-
metrů cyklistických stezek.

Realizace dalších úseků bude pokračovat 
i v  letošním roce. V současné době probíhá 
výstavba posledního úseku cyklistické stezky 
v  Olomoucké ulici v  délce cca 60 m včetně 
přechodu s bezpečnostním ostrůvkem. Dal-
ší plánované jsou propojení ulice Dolní s již 
vybudovanou cyklistickou stezkou Kralická a 

cyklistická stezka Sídliště svobody (Riegrova – 
Jungmanova).  

Na přípravě několika dalších cyklistických 
stezek se v současné době již projekčně pra-
cuje.

Chtěli bychom se zeptat Vás občanů na Váš 
názor, které úseky cyklistických stezek byste 
upřednostnili, popřípadě které Vám na území 
města Prostějova chybí. 

Vaše náměty, připomínky posílejte do 
30. 6. 2012 na emailovou adresu: iva.vese-
la@prostejov.cz nebo odevzdejte na Infor-
mační kancelář Magistrátu města Prostě-
jova a na Regionální informační centrum 
Prostějov. 

Aktualizovanou mapu cyklistických stezek 
naleznete také na webových stránkách města 
www.prostejov.eu/turista/cyklistika -ori-

Průzkum potřeby cyklistických stezek na území města Prostějova

Cyklistická stezka v ulici B. ŠmeralaCyklistická stezka v Kostelecké ulici
INZERCE



Letošní divadelní hanácké žně vyvrcholí ve dnech
6. – 10. června 2012 v Prostějově na festivalu
MEDart 2012. Je to nesoutěžní přehlídka diva-
delní úrody Prostějovska, kterou již 15 let pořádá
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose ve
spolupráci s Městským divadlem a Divadlem
Point. Každým rokem můžeme vidět, co se urodi-
lo na poli amatérského divadla, každým rokem
přijíždějí zajímaví hosté.
K vidění a slyšení budou opět plody práce soubo-
rů prostějovských. Pořádající literárně dramatický
obor ZUŠ V. Ambrose připravil komponovaný
program Zuškoviny, na které zve soubory z ostat-
ních ZUŠ. 
Divadlo Point mělo letos bohatou úrodu. Předsta-
ví se nám se třemi divadelními kousky. Můžete se
těšit na římského básníka Ovidia i žánr detektivní. 
K nestorům domácím patří Divadlo Hanácké
obce, které se pro tento rok nechalo inspirovat
Květou Legátovou a Loutkové divadlo Starost
snad znovu okouzlí děti i dospělé marionetami v
představení pod širým nebem.
Pravidelným hostem je i plumlovský „zuškácký“
soubor  5+2, který nabídne anglickou duchařskou
komedii o tom, že není radno zahrávat si s okult-
ními vědami.
Na divadelním candrbále Asociace prostějovských
ochotníků vyhlásí ty nejlepší z nejlepších, kteří
obdrží ceny hanácké Thálie. K dobré zábavě
zahraje olomoucká kapela Žárovky z Bridge
Street.
Zajímavými hosty letošního jubilejního patnácté-
ho ročníku budou - divadelní spolekTate iyumni z
Prahy a divadlo Piki ze Slovenska.
Tak neváhejte a přijďte, neboť, proč by Hanák jez-
dil za divadlem ven, když ho má doma!
Festival vznikl za přispění statutárního města Pro-
stějova. Jana Turčanová, MEDart
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A už je
tu zase

MEDart!



V hl. rolích: P. Děrgel, L. Reichl, J. Kocman, J.
Zedníček, O. Cox, režie: R. Řeřicha, 95 min,
premiéra, do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 22. ČERVNA
17.30 Líbáš jako ďábel 
20.00 Dont Stop 

SOBOTA 2. ČERVNA
17.30 Líbáš jako ďábel 
20.00 Dont Stop 

NEDĚLE 24. ČERVNA
17.30 Líbáš jako ďábel 
20.00 Dont Stop 

PONDĚLÍ 25. ČERVNA
17.30 Pařmeni
australská bláznivá komedie 
Film od tvůrců „Dobrodružství Priscilly,
královny pouště“ a „Horší než smrt“ 
V hl. rolích: X. Samuel, K. Marshall, K.
Bishop, R. Wilson, O. Newton- Johnová aj.,
režie: Stephan Elliot, 97 min, české titulky, pre-
miéra,  do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč 
20.00 Pařmeni 

ÚTERÝ 26. ČERVNA
17.30 Bajkonur
koprodukční romantická komedie
„Spadla z nebe“ a podle nepsaných zákonů
blízké vesmírné stanice Bajkonur patří nálezci!
V hl. rolích: M. de Villepinová, S. Farmonová,
A. Asochakov, režie: Veit Helmer, 94 min,
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 85 Kč
20.00 Pařmeni 
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PÁTEK 1. ČERVNA
17.30 Muži v černém 3 3D 
Muži v černém 3 jsou zpět… opět včas!
V hl. rolích: W, Smith a T. L. Jones, režie:
Barry Sonnenfeld, 104 min, český dabing, pre-
miéra, přístupno bez omezení, vstupné 165 Kč
20.00 Muži v černém 3 3D
22.15 Muži v černém 3 3D – NOČ

SOBOTA 2. ČERVNA
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3D
22.15 Muži v černém 3 3D – NOČ

NEDĚLE 3. ČERVNA
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3D

PONDĚLÍ 4. ČERVNA
14.00 Čertova nevěsta    Bijásek
ČR 2011, 101 min, režie: Zdeněk Troška
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3D

ÚTERÝ 5. ČERVNA
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3D

STŘEDA 6. ČERVNA
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3D

ČTVRTEK 7. ČERVNA
17.30 Sněhurka a lovec
americký fantasy film 
Pohádka skončila! Tahle Sněhurka více
odpovídá strašidelným pohádkám bratří
Grimmů – kteří ji vytvořili!!!
V hl. rolích Ch. Theronová, K. Stewartová Ch.
Hemsworth aj., režie: R. Sanders, 126 min,
premiéra, č. dabing, přístupný, vstupné 90 Kč
20.00 Prometheus 3D
americký akční film
Další výjimečný svět od Ridleyho Scotta
opět ve formátu 3D!
V hl. rolích: Ch. Theronová, N. Rapaceová, P.
Wilson, M.Fassbender, režie: Ridley Scott,
124 min, české titulky,pro mládež do 12 let
nevhodný, premiéra, vstupné 160 Kč

PÁTEK 8. ČERVNA
17.30 Sněhurka a lovec 
20.00 Prometheus 3D 

SOBOTA 9. ČERVNA
17.30 Sněhurka a lovec 
20.00 Prometheus 3D 

NEDĚLE 10. ČERVNA
17.30 Sněhurka a lovec 
20.00 Prometheus 3D 

PONDĚLÍ 11. ČERVNA
17.30 Sněhurka a lovec 
20.00 Prometheus 3D 

ÚTERÝ 12. ČERVNA
17.30 Sněhurka a lovec 
20.00 Prometheus 3D 

STŘEDA 13. ČERVNA
17.30 Sněhurka a lovec 
20.00 Prometheus 3D 

ČTVRTEK 14. ČERVNA
17.30 Madagaskar 3 3D
americká animovaná komedie
Režie: Max Giva a Dania Pasquiniová, 92
min, české titulky, premiéra, mládeži pří-
stupný, vstupné 160 Kč

20.00 Tady hlídám já
česká rodinná komedie 
Letní rodinná komedie o tom, jak vám pes
změní život
V hl. rolích L. Vaculík, S. Stašová, V.
Javorský, J. Ježková, I. Pazderková aj.,
režie: Juraj Šajmovič, 110 min, premiéra,
mládeži přístupný

PÁTEK 15. ČERVNA
17.30 Madagaskar 3 3D
20.00 Tady hlídám já

SOBOTA 16. ČERVNA
17.30 Madagaskar 3 3D
20.00 Hodný syn
finské drama/horor
Měl to být útěk na poklidné rodinné sídlo.
Atmosféra v domě, obklopeném lesy houst-
ne a stává se děsivou… 
Režie: Zaida Bergrorthová, 87 min, české
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nevhod-
ný, vstupné 85 Kč

NEDĚLE 17. ČERVNA
17.30 Madagaskar 3 3D
20.00 Hodný syn

PONDĚLÍ 18. ČERVNA
14.00 Auta 2    Bijásek
USA 2011, 106 min Režie: J. Lasseter, B.
Lewis 
17.30 Nedotknutelní
francouzská tragikomedie 
Nejúspěšnější evropský film tohoto roku!!!
Ve Francii film vidělo téměř 20 milionů
díváků!
O nepravděpodobném spojení melancho-
lického multimilionáře a extrovertního reci-
divisty – tak to těžko mohl někdo předpo-
kládat, že se z tohoto filmu stane kasovní
trhák!!!
V hl. rolích: F. Cluzet, O. Sy režie: Oliver
Nakache a Eric Toledana, 112 min, české
titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhod-
ný, vstupné 90 Kč
20.00 Nedotknutelní

Další lákavý záznam z MET je tady!!!

ÚTERÝ 19. ČERVNA
18.00 Giacomo Puccini: La Bohéme
Premiéra v Itálii se konala 1. února 1896
Délka představení: 3 hodiny 7 minut, 2
přestávky
(Na začátku a konci každé přestávky jsou roz-
hovory s účinkujícími); v přenosu jsou použi-
ty anglické a české titulky, vstupné 300 Kč

Další lákavý záznam z MET je tady!!!

STŘEDA 20. ČERVNA 
17.30 Nedotknutelní 
20.00 Nedotknutelní

ČTVRTEK 21. ČERVNA
17.30 Líbáš jako ďábel
česká filmová komedie
Volné pokračování skvělé komedie Marie
Poledňákové!!!
Hvězdné herecké obsazení!!!
V hl. rolích J. Bartoška, K. Magálová, O.
Kaiser, E. Holubová, J.Langmajer, N.
Boudová, T. Kostková aj. Režie: Marie
Poledňáková, 113 min, repríza, mládeži pří-
stupný, vstupné 90 Kč
20.00 Dont Stop
české filmové drama
1983. Do komunistického Československa
dorazil konečně PUNK naplno!!! 

Kino Metro 70                                                                                 Školní 1, PV, tel.: 582 329 642

Kulturní klub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582 329 625, 582 329 620

SOBOTA 2. ČERVNA
17.30 Dešťová víla
česká filmová pohádka
V hl.rolích: V. Kerekésová, J. Gottwald
režie: Milan Cieslar, 96 min, repríza, mláde-
ži přístupný 
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Čtyři slunce
český film 
Příběh rodiny a jejich přátel z menšího města. 
V hl. rolích: J. Plesl, M. Šácha, K. Roden, A.
Geislerová, K. Melíšková, I. Chmela, J.
Plodková, J. Mádl aj. Režie: Bohdan Sláma,
105 min, premiéra, mládeži přístupný
VSTUPNÉ: 80 Kč

SOBOTA9. ČERVNA
17.30 Lorax
americký animovaný film
…smršť bláznivých akčních gagů a muzi-
kálových čísel pro děti…
Režie: Chris Renaud, 94 min, český dabing,
repríza, mládeži přístupný
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Ježíš
americký historický velkofilm 
Nejpřekládanější film v dějinách - dosud byl
nadabován do více než 100 jazyků
V hl. rolích: B. Deacon, R. Neumannová
Režie John Krish a Peter Sykes, repríza,
mládeži přístupný, 
VSTUPNÉ: 80 Kč

SOBOTA 23. ČERVNA
17.30 Autopohádky
kombinovaný český povídkový film
Animovaná i hraná část potěší  malé diváky! 
V hl. rolích: M. Malátný, O. Vetchý, P.
Nárožný, V. Preiss, E. Holubová, P. Liška, L.
Bílá, M. Táborský, M. Pechlát, J. Hraběta, režie:
B. Pojar,. 83 min, repríza, mládeži přístupný 
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Útěk ze Sibiře
americký dobrodružný film
Podle skutečné události – útěků vězňů
z ruského gulagu 
V hl. rolích: J. Sturgees, C. Farell Režie:
Peter Weir, 127 min, české titulky, repríza,
pro mládež do 12 let nevhodný
VSTUPNÉ: 80 Kč

SOBOTA 30. ČERVNA
17.30 Kung Fu Panda 2
americký animovaný film
Další pandí hrátky v oblíbeném filmu…
Režie: Jennifer Yuhová, 91 min, repríza,
mládeži přístupný 
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Kontraband
hong-kongský akční film 
Jean Claude Van Damme v jednom ze svých
nejlepších filmů!
Režie: Hark Tsui, 91 minut , české titulky,
pro mládež do 12 let nevhodný
VSTUPNÉ: 80 Kč

STŘEDA 27. ČERVNA
17.30 Bajkonur 
20.00 Pařmeni 

ČTVRTEK 28. ČERVNA
17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
americká animovaná komedie
Další návrat už kultovní pra-pra-krysove-
verky!!! 
Režie: Steve Martino , Mike Thurmeier, 95
min, český dabing, premiéra, přístupný,
vstupné 150 Kč
20.00 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D

PŘIPOMÍNÁME
PRAVIDELNOU

ZMĚNU HODIN PROMÍTÁNÍ
PO DOBU

PRÁZDNINOVÝCH MĚSÍCŮ!!!

PÁTEK 29. ČERVNA
18.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 
21.00 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 

SOBOTA 30. ČERVNA
18.30 Doba ledová 4 : Země v pohybu 3D 
20.00 Avengers 3D
americký akční dobrodružný film
Super hrdinský tým všech dob – tým msti-
telů…
V hl. rolích R. Downey jr., Ch. Evans,
M. Ruffalo, S. Johanssonová aj. Režie:
Joss Whedon, 137 min, český dabing,
repríza, mládeži do 12 let nevhodný,
vstupné: 130 Kč

Změna programu
a výše vstupného vyhrazena!
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„Cokoliv spadne z nebe, to si můžete
nechat.“ Tak zní nepsaný zákon kazašs-
kých stepí. Zákon náruživě dodržovaný
obyvateli malé vesnice, kteří sbírají ves-
mírné trosky, které spadnou dolů z blízké
vesmírné stanice Bajkonur. Posledními
dvěma mladými členy vesnice jsou radio-
vý operátor Iskander, známý jako
Gagarin, a rázná Nazira. Zatímco se
Nazira snaží svým nekonvenčním cho-
váním dát Iskanderovi najevo, že ho milu-
je, Iskander je evidentně zblázněný nejen
do Bajkonurur a rozlehlého vesmíru, ale
také do krásné Francouzsky Julie Mahé,
jejíž cestu ke hvězdám sledují televizní
kamery. Když Julie doslova „spadne z
nebe“ v malé vesmírné kapsuli, je to
Iskander, kdo ji najde v bezvědomí. Tím,
že si Julia nedokáže na nic vzpomenout,
je Iskander ochoten předstírat, že jsou
zasnoubeni a obrátit starý zákon stepí ve
svůj prospěch. Ale i ta nejromantičtější

lež nemůže trvat navždy. A „Gagarin“
brzy nebude vědět, kam skutečně patří, a
mnohem víc, ke komu.

Rafinovaným tučňákům se s pomocí
hrubé šimpanzí síly podařilo opravit leta-
dlo, ve kterém naši hrdinové havarovali
během přeletu z Madagaskaru do Afriky,
a vyrazili si užívat do kasina v Monte
Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru
Martyho a žirafáka Melmana ale na palu-
bu nevzali, což čtveřici donutí doplavat
za nimi po svých Středozemním mořem.
Tučňáky nutně potřebují, protože bez
tučňáků nemají šanci vrátit se domů.
Zejvení divokých, i když přátelských
šelem v epicentru evropské zábavy
pochopitelně vyvolá rozruch, který
dostane za úkol zkrotit kapitánka
Chantal DuBois. Je to elitní agentka
organizace na odchyt zvěře, pro kterou je
její práce posláním. Představa, že svůj
životopis vyšperkuje ulovením žirafy,
lva, zebry a hrošice ji dovádí až k nadlid-
skému úsilí a k rozhodnutí dostat se jim
na kobylku za každou cenu. V Africe se

schovali celkem snadno, na civilizo-
vaném světadíle jim poskytne jediné
maskování kočovný cirkus, který se po
evropské šňůře chystá i do New Yorku.
Jenže staňte se cirkusáky, když nic
zvláštního neumíte… Tenhle zpáteční
lístek vyjde Martyho, Melamana, Glorii
a Alexe hodně draze

MADAGASCAR 3 Režie: Eric Darnell

Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize
Theron) se lstí vetřela do přízně krále
prosperující a mocné říše, který z ní záhy
udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale
podle proroctví kouzelného zrcadla stojí
ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka
(Kristen Stewart) a posedlost vlastní
krásou, kterou by si ráda uchovala navě-
ky. Všechny problémy by vyřešila
Sněhurčina smrt, jenže dívka právě
uprchla z domácího vězení do Temného
lesa, odkud se ještě nikdo živý nevrátil.
Ale královna potřebuje mít jistotu, a tak
si najme odvážného lovce (Chris
Hemsworth), který dostane za úkol ji
vystopovat a přivést zpátky. Jeho sebev-
ražednou misi komplikují nejen podivu-
hodní obyvatelé, kteří les obývají, ale
také to, že Sněhurka není jen tak obyčej-
ná holka. Klidu na práci lovci nepřidává
ani statečný princ (Sam Claflin), jenž pro
ni má slabost už od dětství, a hlavně par-

tička sedmi trpaslíků, kteří sice nejsou tak
roztomilí jako Prófa a Stydlín, zato se
umí náramně ohánět se sekyrou a vědí, že
se Sněhurkou jim svitla naděje na záchra-
nu temnotou zmítané říše

SNĚHURKA A LOVEC  Režie: Rupert Sanders

Marvel Studio uvádí super hrdinský tým
všech dob Avengers, který přestaví ikonické
super hrdiny – Iron Mana, Neuvěřitelného
Hulka, Thora, Captaina America, Hawkeye a
Black Widow. Když se objeví nečekaný
nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost,
Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agen-
tury, známé také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že
potřebuje tým, aby odvrátil světovou katastro-
fu. Začíná provádět nábor po celém světě.

Avengers, které představují Robert Downey
Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris
Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy
Renner a Samuel L. Jackson, a které režíruje
Joss Whedon, jsou založeni na stále populár-
ní knižní sérii marvelovských komiksů
Avengers, která byla poprvé vydána v roce
1963 a od té doby se stala kultovní záležitos-
tí. Připravte se na vzrušující film, nabitý akcí
a zvláštními efekty!

AVENGERS Režie: Joss Whedon

Proslulý filmař legendárního Vetřelce Ridley
Scott se ve svém novém filmu Prometheus
vrací k žánru, kterému pomáhal psát pravi-
dla. Prometheus dává divákům rozluštit řadu
otázek týkajících se původu Vetřelce. Kdo to
byl? Kde se vzal? Jaké bylo jeho poslání?
Jaké technologie jeho druh vlastní? Prvotní
nápad natočit film Prometheus dostal Ridley
Scott při náhodném znovu zhlédnutí scény z
Vetřelce. Tajemná bytost, obří tvor s roztrže-
nou hrudí, který připomínal člověka, jej
nadále znepokojovala a nedala spát, až vzni-
kl scénář k Prometheovi. 
Dva mladí, úspěšní archeologové Elisabeth
Shaw (Noomi Rapace) a Charlie Holloway
(Logan Marshall-Green) objevili na různých
místech Země několik jeskynních piktogra-
mů z dávných civilizací a postupně se jim
podařilo rozkrýt, že všechny piktogramy
poukazují na jedno jediné místo ve
vzdáleném vesmíru. S týmem dalších bada-
telů se tak na palubě kosmické lodi
Prometheus vydávají na cestu, na jejímž

konci chtějí nalézt odpovědi na nejzákladně-
jší a nejniternější otázky lidského bytí.
Elisabeth věří, že lidstvo bylo stvořeno vyšší
mocí a chce se se stvořiteli setkat a pochopit
původ lidské existence, zatímco Holloway
se převážně snaží uvést věci na pravou míru.
Nikdo z posádky ovšem není připraven na
nepředstavitelnou hrůzu, která na ně čeká a
netuší, že právě oni budou muset svést děsi-
vý boj o záchranu budoucnosti lidské rasy.  
Prometheus představuje monumentální sci-
fi svět, který vznikal převážně pomocí sku-
tečných kulis a rekvizit.

PROMETHEUS Režie: Ridley Scott

Do kin se po třech letech vrací oblíbená
mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich tee-
nagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda
Sida, šavlozubého tygra Diega a potře-
štěného krysoveverčáka Scratta, aby proži-
li nové napínavé dobrodružství. Právě
Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich
ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevída-
ných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj
žalud takovým způsobem, že pradávná
Pangea začne praskat a lámat se na jednot-
livé kontinenty a díky pohybu litosféric-
kých desek dojde i k rozdělení naší prehis-
torické party. Ellie a Broskvička zůstanou
na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego
jsou unášeni proudem na ledové kře hlubo-
ko do širého oceánu. 
Ať to stojí, co to stojí, naši tři odvážní
přátelé se musí dostat zpátky domů a při
tom na ně čeká nejedno velké dobrodružst-
ví. Při cestě zpět jim dají zabrat nejenom
mořské bouře, přílivové vlny a mořské
příšery, ale musejí zvládnout i první spole-
čné soužití na jedné malé kře a tak se může-
me těšit na řadu komických scén plných
vzájemného špičkování. Shodou okolností

a náhod se na jejich provizorní loď, kterou
si vytvořili z ledovce, dostane i Sidova
babička, kterou skupinka zachrání v příbo-
ji mořských vln. Už, už se zdá, že naše par-
tička kamarádů bude zachráněna, když se z
oparu mlhy vynoří loď, jenže její podivín-
ská posádka na palubě ani v nejmenším
nehodlá našim kamarádům pomoci.
Naopak, všichni jsou zajati a dostávají se
do ještě větší šlamastiky. Jak to s našimi
oblíbenými pravěkými hrdiny dopadne...?

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU Režie:  S. Martino, M. Thurmeier

BAJKONUR Režie: Veit Helmer
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

exkurze pro pedagogy
VYCHÁZKA NAUČNOU
STEZKOU KLADECKO

KDY: úterý 5. června od 8:00 do 14:00
KDE: sraz ve vestibulu hl. nádraží ČD
v 7:50, společný odjezd vlakem v 8:02 
o Jesence

Exkurze pro pedagogy. Společně s odbornými
průvodci projdeme naučnou stezku Kladecko.
Účastníci obdrží tištěné materiály k naučné
stezce a publikaci CHÚ Prostějovska. Dle
časových možností navštívíme i CHÚ Na
Kozénku a U Nádrže. Návrat do Prostějova
před 15. hodinou. Přihlášky přijímáme do 4.
června na adresu: iris@iris.cz

přednáška s promítáním
VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÝCH
VÝZKUMŮ PROVÁDĚNÝCH
V POSLEDNÍCH LETECH
V PROSTĚJOVĚ
A JEHO NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ

KDY: čtvrtek 7. června od 17:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov

Archeolog PhDr. Miroslav Šmíd nás seznámí
s nejnovějšími archeologickými objevy v Pro-
stějově a jeho blízkém okolí. K nejzajímavě-
jším budou jistě patřit výzkumy prováděné v
historickém centru města, zejména v per-
nštejnském zámku, ale i další nálezy, jako
např. z průmyslové zóny v Kralickém Háji či
z prostoru nově budované silnice a křižovatky
u Čechůvek. 

osvětová akce pro veřejnost
DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KDY: sobota 9. června od 8:30 do 12:00
KDE: náměstí T.G.M v Prostějově

Oslava Dne životního prostředí na náměstí
TGM v Prostějově ve spolupráci s Okrašlova-
cím spolkem města Prostějova a Zdravým
městem Prostějov. Představí se řada organiza-
cí zabývající se přírodou či ochranou přírody.
Pro děti i dospělé budou připraveny aktivity
zaměřené na ochranu životního prostředí.

tvořivá dílna
KERAMIKA

KDY: pondělí 11. června od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.

exkurze
SETKÁNÍ
S BOBREM EVROPSKÝM

KDY: pátek 15. června od 17:00 do 21:00 
KDE: odjezd autobusu v 17:00 hod.
z Joštova náměstí v Prostějově

Večerní pozorování bobrů v jejich přirozeném
prostředí přímo z vodní hladiny na přírodním
koupališti Poděbrady u Olomouce. Pozoro-
vání z nafukovacích člunů (rafty a kanoe)
bude předcházet výklad o zajímavostech z
bobřího života. S sebou: náhradní oblečení a
obuv.

Návrat kolem 21. hodiny do Prostějova. 
Cena: 90 Kč (zahrnuje dopravu a půjčovné
lodí, výstroje a vybavení).

Nutno se přihlásit nejpozději do 13. 6.
na iris@iris.cz

nebo na 603 298 039, 582 338 278.
vycházka
SETKÁNÍ S NAUČNOU
STEZKOU KLADECKO

KDY: sobota 16. června
KDE: přírodní park Kladecko, odjezd vla-
kem z Prostějova v 8:02 do Jesence

Exkurze pro veřejnost. Společně s odbornými
průvodci projdeme naučnou stezku Kladecko.
Účastníci obdrží tištěné materiály k naučné
stezce. Navštívíme významný krajinný prvek
Bělá – Horní mlýn a Dzbel. Dle časových
možností navštívíme i CHÚ Na Kozénku a U
Nádrže. Návrat do Prostějova vlakem ze
Dzbele před 15. hodinou. Pořádáno ve spo-
lupráci se ZO ČSOP Bělozářka. 

vycházka
LESY, STUDÁNKY A LOUKY
V OKOLÍ DĚTKOVIC

KDY: sobota 23. června
KDE: odjezd do Určic v 8:15 autobusem
z Prostějova aut. nádraží (st. č. 12)

Vycházka pro veřejnost. Z Určic se vydáme
do lesů nad Dětkovicemi k rybníčku Ve Ska-
lici, odtud projdeme lesem na Plánivu. Zde
společně slavnostně odhalíme nový panel s
informacemi a fotografiemi rostlin a živočichů
této cenné lokality. Dále budeme pokračovat
do Vranovského háje ke známé studánce.
Odtud se vrátíme kolem chráněného území
Blátka zpátky na autobus do Dětkovic. Návrat
do Prostějova ve 14 hod. Délka trasy asi 9 km.

tvořivá dílna
KERAMIKA

KDY: pondělí 25. června od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny. 

vycházka pro rodiny s dětmi
BARVY NA LOUKÁCH
MEZI OHROZIMÍ A PLUMLOVEM 

KDY: sobota 30. června
KDE: odjezd do Ohrozimi autobusem
v 7:55 z Prostějova aut. nádraží (st. č. 10)

Předprázdninová vycházka nejen pro rodiny s
dětmi. Na trase mezi Ohrozimí a Plumlovem
projdeme nově vybudované biocentrum,
chráněnou lokalitu se skálou a jezírkem
Ohrozim – Horka, barevné louky U Bílých
studýnek a U Jasénků. Zde slavnostně odha-
líme nový panel s informacemi a fotografiemi
obyvatel této cenné lokality. Po celé trase
budou připraveny hravé aktivity pro děti.
Délka trasy asi 6 km. Návrat do Prostějova
autobusem z Plumlova po 13. hod.

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov, Nadační fond Veolia,

Nadace Partnerství
v rámci Blokového grantu

– Fondu pro NNO

7. 6. 18:00   KONCERT IZRAELSKÉ HUDEBNÍ SKUPINY HAVA NAGILA
SMETANOVY SADY Skupina vystoupí v našem městě v rámci koncertního turné v České republice 
v případě nepřízně a v Polsku. Skupinu tvoří lodníci, kteří brázdí vlny Galilejského moře a
počasí v klubu Duha ve volném čase se věnují moderním úpravám a interpretaci židovských písní.

NENECHTE si ujít tento mimořádný umělecký zážitek.

12. 6. – 16. 6. WOLKRŮV PROSTĚJOV
55. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie(
vlastní plakát a programová brožuran astranách 18 a19)

Festival se bude odehrávat také ve večerních hodinách na zahrádce Národního domu, kde vystoupí známé kapely.

5. 7. – 30. 8. PROSTĚJOVSKÉ LÉTO 9+ 1  
Každý čtvrtek od 5.7 do 30.8.2012 můžete strávit v Smetanových sadech, kde je pro vás a vaše děti připra-
ven různorodý program.

11. 6. – 8. 7. 2012:       JAROMÍR KÝR   KRESBY 
Výstava je otevřena denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmových projekcích a večerních klubových akcích
dle programu v klubu.
Prohlídku výstavy je možné dohodnout i mimo uvedenou dobu také na telefonním čísle 582 329 620. 

21. 6. 9.30 HODIN AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
ČTVRTEK - PROCHÁZKA BOTANICKOU ZAHRADOU – OVŠEM S PRŮVODCEM…..
Každý z nás si o sobě myslí, že naše město zná „doslova jako své boty“. Je tomu opravdu tak?  Zapátrejte

ve svých vzpomínkách, kdy jste byli naposledy v botanické zahradě? Před šesti lety? Před dvaceti? Nikdy? 
A myslíte, že to není škoda? Vypravte se tedy, prosím, s námi a s odborníkem naslovo vzatým, který nás
zahradou provede. 

4. 5. 14.00 HODIN SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
PONDĚLÍ Kulturní program zajišťuje ZŠ Palackého 

21. 6. 9.20 A 10.30 HODIN VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ČTVRTEK se zápisem do pamětní knihy města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice)

Kulturní program zajišťuje ZŠ E. Valenty

Výstava:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost: 

program na červen 2012

HAVA NAGILA V PROSTĚJOVĚ!
Koncert se uskuteční
ve čtvrtek 7. června

v 18 hod. ve Smeta-

nových sadech v

Prostějově za patro-
nace města Prostějo-
va. Skupina nosí
jméno snad nej-
známější izraelské
slavnostní písně
Hava Nagila, což v
překladu znamená
„radujme se“. Tvoří ji
lodníci, kteří brázdí
vlny Galilejského moře a ve volném čase se věnují moderním úpravám
a interpretaci tradičních židovských písní. Jejich písně se hrají v mnoha
zemích světa. Skupina Hava Nagila koncertuje v České republice již po
páté. -red-
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… od září na zámku
Blíží se konec letošního školního roku, a
proto vám již tradičně přinášíme infor-
mace o dění v tanečním oboru ZUŠ Vl.
Ambrose. V tomto školním roce se událo
tolik zajímavých vystoupení a akcí, že
bylo složité vybrat ty nejlepší.
Byla to snad účast souboru „Buď ZUŠ“ na
Celostátní přehlídce scénického tance
mládeže a dospělých Tanec, tanec v Jablon-
ci nad Nisou, která proběhla 27. – 30. října
2011. Nebo to bylo množství akcí, na kte-
rých se představili žáci ze všech ročníků, či
taneční přehlídky, kterých jsme se též
zúčastnili? Na nich totiž nejde jen o první
místa a počet předvedených gymnastických
prvků. V přehlídkách záleží hlavně na kva-
litní pedagogické práci, tvůrčím přístupu,
přirozeném dětském tanečním projevu,

adekvátnosti kostýmů, ale i na výběru kva-
litní hudby vhodné pro dané věkové kate-
gorie. Naši tanečníci si z těchto přehlídek
neodvážejí lesklé placičky, ale ceny poroty.
Poroty jsou vždy složeny z odborníků –
tanečních kritiků, hudebníků, výtvarníků a
hlavně tanečních pedagogů a choreografů. 
Zde Vám předkládám něco málo  z
„ovoce“, které jsme letos nasbírali: tři ceny
poroty v Krajské přehlídce tanečních oborů
základních uměleckých škol v Zábřehu na
Moravě, cenu poroty a nominaci do Celo-
státní přehlídky dětských skupin scénické-
ho tance z Krajské přehlídky dětských sku-
pin scénického tance v Prostějově, cenu
poroty v Krajské přehlídce scénického
tance mládeže a dospělých Tanec, tanec v
Prostějově a nejnověji účast ve finále pres-

tižní celostátní přehlídky Taneční učitel
roku 2012 (proběhne 8. června 2012 v
Praze). Ve finálovém klání se představí sou-
bor „ Buď ZUŠ Junior“ s choreografií „
Porucha není ve Vašem přijímači „. 
Úspěchy jsou skvělé, ale nic nedokáže pře-
dčit atmosféru vyprodaného Městského
divadla v Prostějově, kdy celé publikum
aplauduje malým i velkým tanečníkům. V
letošním roce se všech 153 žákyň a žáků
představilo v programu inspirovaném hud-
bou, texty a pořadem „Hodina (zpěvu)
tance“ Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Na jevišti jsme blahopřáli absolventkám I. a
II. stupně tanečního oboru a také jsme
rozšířili „rodinu“ tanečních souborů o nej-
mladší soubor „Baby Buď ZUŠ“, jímž se
stala děvčata a chlapci letošního 3. ročníku.

Také stojí za připomenutí, že ve dnech 13. a
14. června 2012 proběhnou Dny otevřených
dveří v ZUŠ Vl. Ambrose vždy od 14.00
hod – do 17.00 hod. Do tanečního oboru
přijímáme do Přípravné taneční výchovy
děvčata a chlapce narozené v roce 2007.
Nyní  promýšlíme, čím překvapíme žáky a
studenty  v té nadcházející sezoně. Už teď
můžeme prozradit, že v příštím školním
roce 2012/2013 budeme vzdělávat žáky
prvního ročníku I. a II. stupně dle Školské-
ho vzdělávacího programu. Všichni se ale
hlavně velmi těšíme do nových prostor,
které se pro taneční a literárně dramatický
obor připravují  v prostějovském zámku. A
tímto jsme se na konci propojili se začát-
kem, tak tedy … od září na zámku!

Pavla Krieger Jahodová

Rocková show se uskuteční od 8. do 9. 6. 2012

v Mořicích na Prostějovsku.  
V pátek 8. 6. vystoupí:

SCHELINGER, SLAYER, METALLICA, AC/DC, OZZY OSBOURNE
V sobotu 9. 6. vystoupí:

GUNS N´ROSES, SCORPIONS, BON JOVI, CITRON, INE KAFE,LED ZEPPELIN, TEAM

MOTORBIKEFEST REVIVAL FESTIVAL – Mořice

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM PRO ČERVEN  
HUDEBNÍ OBOR 

11.června v 17,00 hod. přednáškový sál ND 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ Vl.Ambrose 

1.6., 12.6., 13.6., 14.6., 15.6. 2012 Třídní besídky žáků – sál ZUŠ v 17.00 hod.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
6. – 12. června 2012  MEDart Přehlídka divadelních souborů a jejich hostů 

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – Kravařova ul. – červen 2012

Výstava závěrečných a absolventských prací žáků výtvarného oboru. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VŠECH OBORECH
13. – 14. června 2012 od 14.00 – 17.00 hod.

Dny otevřených dveříspojené se zápisem žáků na šk. rok 2012/2013.



Ročním obdobím nazýváme časové inter-
valy, které se během roku pravidelně opa-
kují - jaro, léto, podzim a zimu, které se ve
středoevropských podmínkách pravi-
delně opakují. Rozlišujeme však několik
druhů ročních období: astronomické, kli-
matologické, fenologické, biologické,
agrometeorologické a tzv. hydrologický
rok. 
V astronomických ročenkách si můžeme
najít každý rok přesné datum a čas tzv. astro-
nomického ročního období, které je určeno
vlivem pohybu zeměkoule na oběžné dráze
a sklonem zemské osy k rovině, kterou tvoří
oběžná dráha Země. Např. nejbližší aktuální
informace zní: Slunce letos vstoupí do zna-
mení Raka dne 21. 6. v 0 h 9 min SEČ, tj. v
1 h 9 min letního SEČ. V tu chvíli začne
astronomické léto, letní slunovrat. Od toho

okamžiku se budou dny zkracovat a noci
prodlužovat.
Meteorologické roční období rozeznáváme
podle střídání synoptických situací nad
Evropou, tedy rozložením oblastí vysokého
a nízkého tlaku vzduchu a s tím spojený
trvalý nebo přechodný charakter počasí.
Jaro datujeme od 1. března do 31. května a
je charakterizováno ukončením vlivu zim-
ních anticyklon (oblastí vysokého tlaku
vzduchu) a naopak nástupu cyklon (oblastí
nízkého tlaku vzduchu). V meteorologii
pojmenováváme i kratší roční období jako
např. Babí léto, které datujeme mezi 21.
zářím a 2. říjnem a které je u nás charakte-

ristické vlivem oblasti vysokého tlaku vzdu-
chu a tím slunečného počasí beze srážek. 
V klimatologii rozeznáváme tzv. klimato-
logická roční období, která jsou závislá
na zeměpisné šířce a nadmořské výšce
stanoviště. Například podzim je charakte-
rizován rychlým poklesem teploty půdy,
vody a vzduchu. První klimatologický
podzimní den datujeme od doby, kdy
poklesne průměrná denní teplota pod
hodnotu ročního průměru. Takže zatímco
v nížinách bývá první klimatologický
podzimní den uprostřed září, na vrchol-
cích hor je tomu o dva týdny dříve. V kli-
matologii se dále rozlišují pojmy jako

předzimní den, tj. den s průměrnou denní
teplotou v intervalu 0 až 5° C. 
Fenologická roční období rozlišujeme na
základě typických růstových fází rostlin,
které mají souvislost zejména s teplotami
vzduchu. Obdobně je možné sledovat jedno-
tlivá roční období podle chování živočichů
(např. výskyt jednotlivých škůdců). Hlavním
znakem fenologické zimy je vegetační klid,
kdy jsou dočasně zastaveny nebo omezeny
významné děje ve vývoji a růstu rostlin. 
Biologická roční období člověka je posunuté
přibližně o 1/8 dopředu oproti astronomické-
mu období. Například jaro začíná 16. února,
léto 1. května, podzim 16. srpna a zima 16.
listopadu. Všichni si všímáme jarní únavy
nebo v zimním období chuti na kaloricky
vydatné potraviny. Za hlavní synchronizátor
sezónních biorytmů člověka se považuje slu-
neční záření, jeho intenzita i délka během roku. 
Agrometeorologický rok je podle Světové
meteorologické organizace a ročenky FAO
složený z chladného půlroku a teplého půl-
roku (od 1. dubna do 30. září). 
Hydrologický rok je definován k vzhledem k
hydrologickému cyklu. Úzce souvisí s obdo-
bím výskytu sněhových a dešťových srážek.
Počátek hydrologického roku je určen 1.
listopadem a končí 31. října. Zjednodušeně
ho lze charakterizovat předpokladem, že v
intervalu 12 měsíců všechny spadlé srážky
na povrch odtečou. Takže sněhové vločky,
které spadnou v listopadu, mohou odtávat až
na jaře dalšího roku. -JP-
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci červnu tel.: 582 344 130 

ONO SE ŘEKNE, LÉTO … 

1. 6. V 10.00 HODIN VERNISÁž VÝSTAVY „NÁŠ DOMOV, SLUNEČNÍ
SOUSTAVA A HVĚZDNÁ OBLOHA V PRŮBĚHU ROKU“
Tato nová výstava určená dětem přibližuje na šestnácti panelech sluneční soustavu
a nejznámější souhvězdí. Výstava obsahuje snímky vybavené jednoduchými texty.
Lze ji využít pro rozšíření znalostí dětí v mateřských školách i v prvních ročnících
základních škol.
VE STŘEDU 6. ČERVNA 2012 spatří všechny současně žijící generace mimo-
řádný úkaz na obloze – přechod Venuše přes Slunce. Další nastane až 11. prosin-
ce 2117, tedy za 105 roků. Tento úkaz patří do série jediných dvou přechodů Venuše
21. století. První z nich se odehrál 8. června 2004 a z České republiky jsme jej
mohli spatřit v celém průběhu. Tentokrát z České republiky spatříme jen poslední
čtvrtinu úkazu a to v časných ranních hodinách po východu Slunce. To bude v
Prostějově vycházet ve 04.46 hodin letního času a 4. kontakt (okamžik úplného
výstupu Venuše před slunečním kotoučem) pak nastane v 06.55 minut (ve výšce
pouhých 16° nad obzorem). Venuše bude sluneční kotouč opouštět z pravého hor-
ního okraje. Tento úkaz nelze pro okolní zástavbu sledovat z prostějovské hvězdár-
ny. UPOZORNĚNÍ! Při pozorování tohoto úkazu je třeba si příslušně chránit zrak!

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se za předpokladu bezmračné
oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek a po celý ASTRONOMICKÝ
TÝDEN vždy v 22.30 hod. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby
a maximálně dvě děti 30 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají za předpokladu bezmračné oblohy v pracov-
ní pondělí a čtvrtek a navíc po dobu ASTRONOMICKÉHO TÝDNE vždy v 15.00
hodin. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě děti a dvě dospělé osoby 30 Kč.

4. – 10. 6. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- každé odpoledne v 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro
konání pozorování je bezmračná obloha. 
- každý večer ve 22.30 hodin pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou pod-
mínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha. 
- v neděli ve 14.00 hodin na soutěž pro mladší děti. 

26. 6.  V 9 – 12 HODIN „VĚDA V ULICÍCH“
Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o., již tradičně vstoupí do tohoto projektu
EVROPSKÉHO FÓRA VĚDY A TECHNIKY a českého projektu ČESKÁ HLAVA
tím, že bez návštěvy hvězdárny umožní na hlavním prostějovském náměstí veřej-
nosti bezplatně a bezpečně pozorovat speciálním dalekohledem sluneční fotosféru
se skvrnami. Je však třeba upozornit, že pozorování se může uskutečnit jen za bez-
mračné oblohy. Dalšími aktivními účastníky tohoto projektu budou studenti všech
prostějovských gymnázií a strojnické průmyslovky.

KOMETA ŽANETA
Každou červnovou středu v 15.30 hodin. Malá kometa letí dalekým vesmírem.
Doletí až ke Slunci. Při zpáteční cestě se přiblíží k planetám k Venuši a k Jupiteru.
Je to však pro ni nebezpečné? Nemůže ji Slunce nebo planety ublížit? Zvládne dale-
kou cestu? Pořad dětem přiblíží, z jakého materiálu jsou komety a mohou si pro-
hlédnout snímky komet. Vstupné 10 Kč, rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a
maximálně dvě děti 30 Kč. 

10. 6. VE 14.00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2011/12
„NOČNÍ OBLOHA“ – LETNÍ OBLOHA. Soutěži bude předcházet povídání o
letních souhvězdích i o pozorovatelných planetách. Vstupné 10 Kč. Rodinné
vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč. 

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16. 30 hodin, poslední schůz-
ka tohoto školního roku bude 20. 6. Obsahem červnových setkání bude opakování
a seznámení s hvězdnou oblohou o prázdninách. Za bezmračné oblohy doplněno
pozorováním Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč. 

VÝSTAVY
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě jsou
jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč.

Změna programu vyhrazena. 
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu

Sídliště svobody 6
www.mcprostejov.cz,

e-mail: mcprostejov@centrum.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov.cipisek

tel. 723 436 339, 602 364 874

květen na téma Cestujeme s dětmi
Dopravní dopoledne pro nejmenší

středa 27.6. od 9.30, tradiční dopolední program na dopravním hřišti 

Cestování s miminky- beseda pro maminky s miminky
úterý 12.30 v průběhu Hopsánek a zpívánek s miminky 

Individuální psychologické poradenství
středa 6.6. dle přihlášení

Oční vady u dětí
beseda se screeningovým vyšetřením zraku dětí

středa 20.6. dopoledne- dle přihlášení

Kreativní večer - Automatická kresba
úterý v 12.6. 18 hodin- pro přihlášené

Stříhání dětí
pondělí 25.6. dopoledne dle přihlášení

Homeopatie pro děti
besedy v programech pro rodiče s dětmi

Zápisy do programů MC Cipísek na podzimní cyklus 
čtvrtek 21.6. a pátek 22.6. 8.30-12.00

programy pro rodiče a děti dle věku dětí: Hopsánky a zpívánky s miminky, Broučci,
Zajíčci, Méďoví, Cipískova školička, Hrátky s pohádkou 

Prázdninové programy 
Pohádkové týdny s Cipískem a Okolo kolem s Cipískem- zapisujeme náhradníky

Odpolední herny
pro rodiče s dětmi probíhají vždy v pondělí a ve středu 15.00-17.00

Odpolední herny se konají do 20.6.

Připravujeme:
Víkendový seminář pro rodiče Škola lásky v rodině- 8.9. a 9.9.

seminář povede PhDr. Jiřina Prekopová
Přihlášky už nyní v MC! Omezený počet účastníků.

Dne 10. května 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví
občánci města Prostějova:

Kontakt pro vítání občánků je tel: 582 329 620, další informace včetně termínů
vítání do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu, sekce DUHA.

Lukáš Bretschneider
Klára Vojkůvková
Gabriela Vlková
Elen Klofáčová
Kvido Mastný
Martin Svoboda
Adam Samko
Jakub Koutný
Ema Řehůřková
Petra Vítková
Tomáš Hebelka
Jakub Šandera
Matyáš Krchňák

Tomáš Říha
David Florýk
Jakub Krejčíř
Jana Gorcová
Dominika Nakládalová
Filip Herník
Martina Nadymáčková
Tobiáš Lachman
Johana Kučerová
Dominik Mlčoch
Patrik Huňatý
Michael Motyčka
Sofie Nová

Otevírací doba v červnu
Ve čtvrtek 7. 6. a v pátek 8. 6. bude ICM Pro-
stějov zavřeno z důvodu účasti na Prostějov-
ském veletrhu zábavy. Od 29. června bude
mít ICM Prostějov prázdninovou otevírací
dobu, tj. každý všední den od 10:00 do 16:00
hod. 
AKCE PLÁNOVANÉ NA ČERVEN
Prostějovský veletrh zábavy
Také letos najdete náš informační stánek na
Prostějovském veletrhu zábavy, který pořádá
Sportcentrum – DDM Prostějov a který se
bude konat 7. a 8. června. Přijďte si zasoutěžit,
podívat se na otazník s papírových kostek s
otázkami, které (si) děti a mladí lidé nejčastěji
kladou, nebo poznat naše zahraniční dobrovol-
níky – Valentinu z Itálie a Birgira z Islandu –

kteří pro vás budou mít nachystané zajímavé
aktivity. 
Den internetu zdarma
Na čtvrtek 14. června chystáme pro všechny
zájemce Den internetu zdarma u příležitosti
Světového dne dárců krve (14. června). Přijít
můžete kdykoliv v otevírací době ICM. Také
pro vás bude připravena tematická nástěnka se
zajímavými informacemi.
Galerie pro duši
Každý všední den můžete v otevírací době
ICM Prostějov navštívit také naši Galerii pro
duši. V červnu se můžete přijít podívat na
výstavu nejlepších výtvarných prací studentů
Cyrilometodějského gymnázia a od 18. červ-
na bude v galerii instalována fotografická
výstava s názvem DOOPRAVDY. 

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

MC Cipísek už šestým rokem připravuje na
letní prázdniny pro rodiče s dětmi přímětst-
ské tábory. Letos se jich zúčastní asi šede-
sátka rodin s dětmi od 2 do 7 let. Samo-
zřejmě, že nebude chybět tradiční královský
ples, hostina s pejskem a kočičkou ani pro-
cházka kolem Hloučely s návštěvou pana
vodníka. Pro starší děti 

s rodiči je pak připraven výlet vlakem i na
kole, karneval, výtvarné i sportovní aktivity
a spousta dalších překvapení motivována
pohádkami a cestováním. V průběhu prázd-
nin neprobíhá v MC běžný provoz.

Dvanáctého dubna 2012 byl ve výstavních
prostorách Špalíčku zahájen 6. ročník
výstavy prací dětí a žáků z prostějovských
mateřských a základních škol a dětského
domova.
Výstava je rozdělena do šesti věkových katego-
riích a tematické okruhy – kraslice, pečivo,
keramika a výtvarná práce. Nejlepší práce byly
vyhodnoceny odbornou porotou. Vybrat a
ohodnotit nejlepší práce nebylo vůbec jedno-
duché. 
Osmnáctého dubna 2012 se zaplnil téměř celý
divadelní sál Městského divadla v Prostějově,
kde byly nejlepším předány diplomy a ceny.
Zahájení výstavy a slavnostního předání cen a
diplomů se zúčastnila náměstkyně primátora
Mgr. Ivana Hemerková a vedoucí odboru škol-

ství a kultury PaedDr. František Říha a vystou-
pil pěvecký sbor žáků ze Základní školy dr.
Horáka v Prostějově pod vedením Mgr. Pavlíny
Radičové.
Poděkování za krásnou výstavu patří dětem a
žákům, ale zároveň i všem učitelům, kteří s nimi
pracují.Výstava potrvá do 10. června 2012.

Křesťanské maňáskové divadlo “Za jeden provaz"
srdečně zve malé i velké na představení:

CO SE DĚJE V PRALESE ?
Hraje se ve středu 13. června v 16:30 hod. 

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

Prázdniny s Cipískem
budou opět pohádkové!

Jaro na Hané – 6. ročník

Foto: archivní fota z minulých prázdnino-
vých akcí - indiánská stezka, pohádkový ples 
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BlahopřejemeBlahopřejeme
V měsíci květnu oslavili svá jubilea tito

občané města a příměstských částí
Marie Kyselá, Věra Štaffová, Mgr. Hana Kvapilo-
vá, Božena Říhovská, Marie Sedlaříková, Jarmi-
la Gmeinerová, Jan Procházka, Mgr. Radmila

Krausová, Bohumil Polanka, Jaromír Mrva, Marie Melková,
Karel Jančí , Mgr. Jarmila Kuncová, Stanislav Horna, Jaro-
slav Martínek , Jarmila Chytilová, Jana Vítková, Ladislav
Popelka, Zigmund Szathmári, František Strážnický, Libuše
Vítková, František Šustr, Jaroslav Kovář, Vojtěch Buriánek,
Mgr. Stanislav Vojáček, Jaroslava Trnavská

Jozefa Hrubanová, Jiřina Šťastná, Marie Frgálová,
Marta Bušinová, Zdeňka Radašová, Drahoslav
Pospíšil, Ing. Vilém Nezhyba, Libuše Balašová, Jiří

Zehnal, Helena Jochová, Antonie Adamčíková, Alois Sobota, Hele-
na Dokoupilová, František Veselý, Marie Matěchová, Emílie Lode-
sová, Jindřiška Knillová, Eva Chytilová, Rudolf Kožušník

Františka Korčáková, Vojtěch Hrubý, , Marta Mudrlo-
vá, Drahoslava Ftačníková, Milena Becková, Anežka
Brunková, Dušan Hlubinka, Zdeňka Koudelková

Elena Vystavělová, František Jurníček, Dobromi-
la Petrželová, Věra Bobová, Nina Smékalová,
Margita Tesařová, Václav Svoboda
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Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1, 796 01  Prostějov,

telefon: 582 360 295
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
V PÁTEK 8. 6. 2012 POŘÁDÁ OS LIPKA ZÁJEZD NA HOSTÝN. 
ODJEZD: ZASTÁVKA MHD BRNĚNSKÁ V 8.00HOD.,

PŘÍJEZD V 18.00HOD. TAMTÉŽ.
PROGRAM:  PROHLÍDKA SKANZENU V RYMICÍCH U HOLEŠOVA. 

HOSTÝN - NÁVŠTĚVA MUZEA V JURKOVIČOVĚ SÁLE,
ROZHLEDNY A  BAZILIKY.   

ZÁJEZDU SE MOHOU ZÚČASTNIT I ZÁJEMCI Z ŘAD SENIORŮ.
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ OBĚDA. BLIŽŠÍ INFORMACE PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ. 
CENA ZÁJEZDU: 100,- KČ, ZÁLOHA K PŘIHLÁŠCE: 50,- KČ.

Divadelní spolek Historia ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Prostějov zvou na červ-
novou promenádu, která se uskuteční v neděli, 17. června 2012 v 16.00 hodin před rad-
nicí.  Námětem našeho povídání bude tentokráte dům č. 11 na Masarykově náměstí! -ič-

Marie Círková, Věra Králičková, Gertruda Kašparová

Marie Večerková, Vlasta Merhautová, Jarmila
Vymazalová, Pavlína Hájková

Ing. Karel Tabery, Josef Bureš

90
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Žofie Hrdličková , Karla Grossová, Marie Zbořilová93
Karla Kolářová95

Červnové korzo

V olomoucké Matici cyrilometodějské
vyšla v polovině loňského roku básnická
sbírka Martina Jančíka Město na znak
padlé.
Po sbírkách duchovní a osobní lyriky
Naslouchání tichu, První slza a Němé lásky
znění přichází sbírka věnovaná městu Pro-
stějovu. Ne nadarmo jsou mottem sbírky
verše Jana Skácela, k němuž se autor hlásí
jako ke svému vzoru. Sbírka je uvedena
básní Samota je dvojí a uzavřena básní Za
tichá světla ve tvých očích. Právě ony tak
trochu předjímají náplň knihy – verše zádu-
mčivé, pokorné, plaché i citové… Básník se
vrací do svého rodného města, prochází jeho
ulicemi, všímá si jeho architektury. Roz-
mlouvá také s lidmi, kteří zde žili a kteří
městu vtiskli svoji stopu. S lidmi sobě blíz-
kými i s osobnostmi ze světa umění.
Jančíkovo město nemá srdce z kamene, ale
má svou duši, ví, že je s ním tady a že jsou
tolik svoji. Nezapře svoji wolkerovskou tra-
dici, vždyť si šeptá rýmy do ulic. 
V minulých dnech byla sbírka představena

také veřejnosti na poetickém podvečeru v
Duze pořádaném kulturním klubem Duha a
divadelním spolkem Historia. V kompono-
vaném pořadu zazněly verše z uvedené sbír-
ky v podání členů spolku Historia Jakuba
Dohnala, Petra Piskláka a Jana Köhlera za
klavírního doprovodu Evženie Augustinové
a v režii Evy Suchánkové. Součástí byla
obrazová prezentace fotografií Bohumila
Flory, z nichž některé tvoří součást sbírky.
Zazněly zde verše věnované Národnímu
domu, kostelu Milosrdných bratří, prostě-
jovskému hřbitovu i verše osobního vyznání
městu. Slavnostní křest básnické sbírky pro-
vedli náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Pavel Horák a primátor města Prostě-
jova Miroslav Pišťák. Oba ocenili Jančíkovu
poezii, stejně jako práci s jazykem.

Prostějovu se touto sbírkou dostalo daru
– daru krásy mluveného slova, daru vyzrálé
a hluboké poezie. Uvedená sbírka je však
také básníkovým poděkováním: Děkuji
městu s tváří ženy / možná naposledy.

Hana Bartková 

Ladislav Klíma: EDGAR
Čtvrtek 21. 6. 2012 ve 21 hod.

Farní zahrada

Církve československé husitské

v Prostějově. Demlova 1.

V případě nepříznivého počasí
v přednáškovém sále na téže adrese.

Projekt vznikl za podpory

NADACE ŽIVOT UMĚLCE
Režie: Konrád Popel

www.divadloplysovehomedvidka.cz

V Duze byla pokřtěna básnická sbírka
o Prostějovu M. Jančíka Město na znak padlé

K dostání ve vašich trafikách

2. 6. 2011 sobota 10.00 – sídlo AREIM o. s. – Plumlovská 79, Prostějov
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – III. STUPEŇ

Po krátkém úvodu o možnostech práce s mistrovským stupněm REIKI je provedena
iniciace na mistrovský symbol tradičního Usuiho REIKI.

16. 6. 2011 sobota 9.00 – zámek Plumlov
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – I. STUPEŇ

Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace a následuje seminář 
o práci s energií REIKI s průběžným procvičováním jednotlivých technik (převážně

kontaktních), které jsou součástí výuky prvního stupně. 

23. 6. 2011 sobota 9.00 – zámek Plumlov
TRADIČNÍ USUIHO REIKI – II. STUPEŇ 

Seminář začíná naladěním na tři symboly druhého stupně REIKI, poté pokračuje   
předáním potřebných informací a praktickým procvičováním technik spadajících 

do druhého stupně (kontaktních i dálkových).                  

Přihlásit se můžete na mailové adrese: asociace@reikimorava.cz

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Hlavní budova muzea,
nám. T.G. Masaryka 2
do 17.6.
Peníze králů a císařů jednoho rodu 

21.6. – 16.9. Lucie Skřivánková - Obrazy

Špalíček, Uprkova 18

do 10.6. Jaro na Hané

14.6. -  29.7. Robert Musil - Obrazy
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Držitel ceny Magnesia
Litera v knihovně

Mladí v hledí knihovny

Městská knihovna Prostějov se účastní
letošního ročníku divadelní přehlídky
MEDart. Knihovníci však nebudou hrát
divadlo, ale pohostí básníka a spisovatele
Radka Malého, držitele ceny Magensia
Litera za knihu pro děti a mládež 2012.
V knihovně pro děti seznámí Radek Malý

mladé čtenáře se svou tvorbou. Mezi
nejúspěšnější tituly pro děti patří Listonoš
vítr, Kam až smí smích nebo Poetický slov-
níček dětem v příkladech. V neposlední
řadě je Radek Malý spoluautorem učebnic
českého jazyka a literatury pro první stupeň
základní školy a Slabikáře. 

Férová snídaně ve vašem městě
Druhá květnová sobota je na celém
světě zasvěcena podpoře fair trade. Fair
trade je způsob obchodu, jehož cílem je
přímá a účinná podpora znevýhodně-
ných pěstitelů, řemeslníků a zamě-
stnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie
a Latinské Ameriky.
V ČR svátek dohromady oslavilo na 1800
podporovatelů v 56 městech a obcích. Pod
heslem "Pochlub se svou buchtou!" kni-
hovna pozvala všechny Prostějováky na
takzvanou férovou snídani. Fairtradové
dobroty se rády kamarádí s těmi lokál-
ními, takže vítané byly právě třeba buchty
z fairtradového kakaa, cukru, biomouky,
medu od místního včelaře nebo vajíček od
souseda, domácí chleba namazaný mar-
meládou z jahod z vlastní zahrádky, nebo

máslem od místního farmáře s domácími
ředkvičkami. Podávala se fair trade peru-
ánská káva, čaj i kakao.
Počasí nepřálo, a piknik na čerstvé jarní
trávě je jistě lákavější než na linoleu, ale i
tak přišlo dost lidí na to, aby zaplnili před-
náškový sál knihovny. Právě díky dešti
několik z nich zjistilo, že knihovna může
být ideálním místem nejenom pro snídani
nebo studium, ale i pro některou práci.
Člověk zde není rozptylován televizí, led-
ničkou nebo sousedy, naopak má v
klidném prostředí k dispozici nepřeberně
vědomostí, navíc s nápomocným perso-
nálem. V pohodové atmosféře mezi
knížkami všem chutnalo natolik, že bude
těžké s další snídaní vydržet až do příštího
roku.

Zaostřeno na mládež mělo přes 40 knihov-
nic a knihovníků z celé republiky, kteří při-
jeli do prostějovské knihovny mluvit a radit
se o tom, co všechno se v našich i zahrani-
čních knihovnách dělá pro mládež, a co
všechno by se v nich dalo dělat pro to, aby
byly zajímavým místem k trávení volného
času dospívajících. 15. a 16. května se kni-
hovna proto stala opravdu živým místem,
kde vzduchem létaly pojmy, které by kon-
zervativnější návštěvník knihovny možná
stěží očekával.
Namátkou punk, hip hop, Xbox, dungeons
and dragons, geocaching, umělá inteligen-

ce, parkour, graffiti nebo sex. Poslední jme-
novaný pojem ovšem většinou zněl ve
smyslu oficiální zkratky Sekce experimen-
tálního knihovnictví, což je síť odvážných
knihovnic a knihovníků, kteří chtějí některé
věci v knihovnách dělat trochu jinak - blíž
lidem. Toto seskupení bylo spolu s prostě-
jovskou a třineckou knihovnou jedním z
organizátorů akce. Některé nápady si účast-
níci vyzkoušeli na vlastní kůži, některé si
přímo vyzkoušeli žáci ZŠ Melantrichova.
Mnohé také vznikly v průběhu semináře, a
účastníci se nemohou dočkat, až na nich
budou v budoucnu spolupracovat.



Bedřich Seliger  navštívil ProstějovBedřich Seliger  navštívil Prostějov
Prostějovský rodák Bedřich Seliger 

navštívil před časem naše město, aby zde 
studentům Gymnázia Jiřího Wolkera 
vyprávěl něco ze svého života. Bedřich 
Seliger zavítal i na prostějovskou rad-
nici, kde ho přivítal primátor Miroslav 
Pišťák. Kdo je Bedřich Seliger?

Narodil se 19. června 1920 v Prostějově 
na Moravě v židovské rodině. Po německé 
okupaci se rodiče snažili Bedřicha dostat 
za každou cenu ven z protektorátu. V létě 
1939 proto na jejich přání navštěvoval 
rychlokurz angličtiny. Brzy byl ale zatčen 
gestapem za účast v ilegální buňce a po-
slán do koncentračního tábora. Do lágru 
v polském Nisku nad Sanem dorazil okolo 
10. listopadu 1939. Provizorní tábor nebyl 
ohrazen a vězně střežili vojáci Wehrmach-
tu. Ovšem pouze ve dne. Útěk z tábora 
byl proto relativně snadný. Po překročení 
hranic SSSR a získání pracovního povole-
ní si Bedřich Seliger našel práci v pekár-

ně v Bolechově na Ukrajině. Po německé 
invazi do SSSR odjel do Uzbekistánu, kde 
pracoval v sovchoze. Odtud se přes česko-
slovenský zastupitelský úřad v Kujbyševu 
dostal jako jeden z prvních do Buzuluku. 
Bedřich Seliger prošel všemi boji naší 
jednotky v SSSR. Velel postupně mino-
metnému družstvu a četě u Sokolova, 
Kyjeva, Rudé a na jiných místech v 
SSSR i během osvobozování Českoslo-
venska. V bojích o Dukelský průsmyk 
velel minometné rotě. Během těžkých 
bojů byl třikrát zraněn. Po návratu 
do rodného Prostějova se Bedřichu 
Seligerovi potvrdilo hrozné tušení. 
Jeho sestry ani rodiče již nežili, byli 
zavražděni po transportu do bělorus-
kého Baranoviči. Po válce byl Bedřich 
Seliger až do roku 1947 zaměstnán 
na sborovém velitelství v Olomouci.
Nyní žije v Teplicích v severních Če-
chách. -red-
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KLADNO, HRADEC KRÁLOVÉ, OLOMOUC, BRNO, PLZEŇ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV, MLADÁ BOLESLAV, LIBEREC,
KARLOVY VARY, PRAHA

Projekt TNW 2012 je realizován pod záštitou Ministra zdravotnictví, doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.
a odborných lékařských společností - angiologické, diabetologické, kardiologické, obezitologické a pneumologické.

PROSTĚJOV2.6.2012

Generální partneři Hlavní partneři Partneři

VYTVOŘME SPOLEČNĚ ČESKÝ REKORD
V NEJVĚTŠÍM POČTU LIDÍ
CHODÍCÍCH S HOLEMI
NORDIC WALKING !

Zapůjčení holí
ZDARMA

Seriál akcí propagujících severskou chůzi
– Nordic walking

ÚČASTNÍCI POKUSU O REKORD
OBDRŽÍ ZDARMA TRIČKO
S LOGEM TNW 2012

www.tournordicwalking.cz

téma:
čas: vlastní rekord:
místo:

Prostějov město sportu
13:00-17:00 14:00-16:00

Kolářovy sady u Lidové hvězdárny

Záštitu převzali: náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková, Zdravé město Prostějov, MUDr. Zdeněk Dokládal

Doprovodný program: Měření krevního tlaku a složení těla, výuka chůze s holemi,
dermatologická, oftalmologická a stomatologická prevence,
stanoviště zdravotnického zařízení MEDICOM´S s obezitologem,
nutriční terapeutkou a měřením fyziologických hodnot,
vystoupení Taneční školy Hubený, prezentace Městské policie
vystoupí hudební skupina Kluci z Domova u rybníka, Víceměřice

Projekt vzdělávání pedagogických 
pracovníků základních škol v oblasti fi -
nanční gramotnosti, který  připravila 
Obchodní akademie Prostějov, se úspěš-
ně blíží ke svému zakončení. Od prosince 
2010 realizační tým projektu připravoval 
pro učitele studijní materiály a seminá-
ře. Pěti cykly seminářů prošlo od února 
2011 do února 2012 sedmdesát učitelů. 
Všichni byli pozvání na hodnotící závě-

rečnou konferenci, které se konala 12. 
dubna 2012 v prostorách Obchodní aka-
demie Prostějov. Kolegy ze základních 

škol přivítala ředitelka školy Ing. Eva 
Lošťáková, hodnocení celého projektu a 
závěrečných prací se ujali lektoři projek-

tu. Učitelé obdrželi osvědčení  a CD se 
studijními materiály a sedmdesáti závě-
rečnými pracemi.  Slavnostní atmosféru 
podtrhlo hudební vystoupení a slavnost-
ní raut.

Realizační tým potěšilo kladné hodno-
cení projektu ze strany účastníků a těší se 
na další spolupráci.

Ing. Aleš Michalec, 
Mgr. Jitka Ungermannová

Projekt Finanční gramotnosti  ve finále

INZERCE
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Již mnohokrát se konaly v  České 
republice veřejné akce popularizující 
vědu a techniku, mj. to býval podzim-
ní Týden vědy pořádaný Akademií věd. 
Před sedmi lety se však závěrem června 
poprvé přestěhovala věda z výzkum-
ných ústavů, škol a některých hvězdá-
ren do ulic, přímo mezi lidi. Česká hla-

va, s. r. o., což je soukromá společnost 
založená v  roce 1998 zabývající se mj. 
projekty sloužícími k popularizaci vědy 
a techniky, uspořádala tehdy právě ta-

kovouto akci. S  výjimkou roku 2009, 
kdy projekt Věda v  ulicích narušila 
v Prostějově nepřízeň počasí, se všech 
ročníků zúčastnila a organizovala je 
Lidová hvězdárna v  Prostějově, p. o., 
vždy za nemalé podpory Magistrátu v 
Prostějově a osobně i pana primátora.  
Postupně se ke hvězdárně přidávala 
jednotlivá prostějovská gymnázia a 
nyní se této akce zúčastňují všechna. 
Letos, konkrétně v  úterý 26. června 
2012 od 9:00 do 12:00 hodin, se na 

náměstí T. G. Masaryka v  Prostějově 
uskuteční osmý ročník tohoto projek-
tu. Hlavním iniciátorem a organizáto-
rem je  opět Lidová hvězdárna v  Pro-
stějově, p. o. a spolupodílí se Reálné 
gymnázium a základní škola města 
Prostějova, Gymnázium Jiřího Wolke-
ra v Prostějově (viz foto), Cyrilometo-
dějské gymnázium v Prostějově a SOŠ 
průmyslová a SOU strojírenské. Stu-
denti zmíněných gymnázií předvedou 
sérii komentovaných pokusů z  fyziky 
a chemie s nezbytnou dávkou student-
ské recese. A hvězdárna umožní širo-
ké veřejnosti mj. bezpečně pozorovat 
speciálním dalekohledem Slunce.  -jp-

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Kdy: čtvrtek   14. 6. 2012
  10:30 - 11:30 hodin
Kde: nám. T.G.M., Prostějov
V  Prostějově již 3. ročník! V  rámci 

12 dní trvajícího maratonu navštíví 
jeho účastníci 36 měst ČR a urazí vzdá-
lenost 1300 km. Největší pravidelná 

protidrogová akce spojená se sportem.
Více informací na internetových 

stránkách města www.prostejov.eu nebo 
na e-mailové adrese koordinátorky 
Zdravého města Prostějov Aleny Dvořá-
kové: alena.dvorakova@prostejov.eu, tel: 
582 329 128 -ad-

 10. ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2012
Letos pod záštitou Senátu Parlamentu ČR

INZERCE

Nabízíme kvalitní jízdní kola 
zna ek 
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Ceny města jsou od roku 2005 udě-
lovány občanům za významnou činnost 
nebo dílo ve 14 oblastech. Zastupitelstvo 
města schválilo na svém zasedání dne 
20.9.2005 v  souladu se zákonem o ob-
cích Pravidla pro udělování těchto cen. 
Z článku 2 pravidel je zřejmé, že ceny se 
udělují jednou ročně, návrhy pro daný 
rok přijímá kancelář starosty, dnes kan-
celář primátora, vždy do 28. 2. následu-
jícího roku, za který bude cena udělena. 
Návrhy mohou předkládat komise rady 
města, rada města, výbory zastupitelstva 
města, členové zastupitelstva, spolky, 
sdružení a právní subjekty se sídlem ve 
městě a občané města, kteří dosáhli 18 
let. Rada města Prostějova ustavuje pra-
covní skupinu pro udělování cen a schva-
luje její složení. Pracovní skupina může 
doplnit vlastní návrhy k  udělení ceny 
města. Písemné návrhy předkladatelů 
zpracuje vedoucí odboru kanceláře sta-
rosty (nyní primátora), předloží je k vy-
jádření věcně příslušným odborům měs-
ta a následně doplněný materiál předloží 
pracovní skupině rady města. Pracovní 
skupina zhodnotí předložené návrhy a 
vyhotoví o hodnocení zprávu. Poté je ná-
vrh předložen k  projednání radě města 
a následně k  rozhodnutí zastupitelstvu 
města, včetně stanoviska rady města a 
pracovní skupiny.

V letech 2005 – 2010 byla Cena měs-
ta Prostějova udělena 38 osobnostem. 

Všechny návrhy byly podány dle pravidel 
a podepsány jejich předkladateli včetně 
stručné charakteristiky důvodu pro udě-
lení ceny. 

Na cenu města bylo za činnost v roce 
2011 předáno na radnici do 28.2.2012 
– 29 návrhů, jednalo se o 19 osobností. 
Z těchto 19 navržených osobností poně-
kud vybočuje návrh na udělení ceny pro 
Leopolda Färbera, občana města Konice, 
kdy u podpisu navrhovatele je uvedeno 
pouze jeho jméno, z  čehož vyplývá, že 
jmenovaný se navrhl sám. 

Na jednání zastupitelstva se rozpou-

tala k  předloženým návrhům bouřlivá 
diskuse, která se týkala pouze návrhu Le-
opolda Färbera, a to z důvodu, že navr-
hl jako občan Konice sám sebe na Cenu 
města Prostějova. Tento návrh nebyl řád-
ně odůvodněn tak, jak požadují pravidla 
v  článku 2. Zástupce pracovní skupiny 
k tomuto v diskusi uvedl, že způsob na-
vrhnout sám sebe sice není nejšťastnější, 
ale pracovní skupina se shodla, že tento 
návrh podpoří. V  reakci na probíhající 
diskusi a argumenty uváděné diskutující-
mi vystoupil zástupce pracovní skupiny: 
„Nejsme kompetentní k tomu, abychom 
podrobně zkoumali a hodnotili názory 
a skutky“. O jednotlivých návrzích bylo 
hlasováno 30 přítomnými zastupiteli 
samostatně, pro udělení ceny Leopoldu 
Färberovi bylo 25 zastupitelů, 4 byli pro-
ti, 1 se zdržel hlasování.

Pro příští období je vhodné si polo-
žit otázkou, zda návrhy na udělení cen 

za rok 2012 budou předloženy pouze 
v souladu se schválenými pravidly z roku 
2005, nebo zda se neobjeví více návrhů 
podepsaných samotnými navrženými, 
když vlastní návrh na cenu za rok 2011 
Leopolda Färbera letos uspěl jak v hod-
notící komisi, tak v radě města a násled-
ně i v zastupitelstvu. Zastávám názor, 
že schválená pravidla se mají dodržovat 
jak pracovní skupinou, tak radou města 
a návrhy v  rozporu s přijatými pravidly 
by neměly být zastupitelům vůbec před-
kládány.

Cena města Prostějova je důležité oce-
nění občanů města za jejich významnou 
celoživotní činnost a počiny za uplynu-
lé období a jsem pevně přesvědčen, že 
tomu tak bude i v příštích letech. Nechť 
je mírné vybočení z pravidel v roce 2012 
ponaučením do dalších let.

 JUDr. Josef Augustin
zastupitel města Prostějova

HISTORIE A SOUČASNOST UDĚLOVÁNÍ CEN MĚSTA PROSTĚJOVA

Vyjádření členů pracovní skupiny pro udílení cen

Dle platných pravidel má každý člen 
pracovní skupiny (stejně jako rady a zastu-
pitelstva) právo přednést vlastní návrh na 
udělení Ceny města Prostějova. V případě 
pana Färbera se většina členů této pracovní 
skupiny na jeho navržení shodla. Kladné 

stanovisko koneckonců potvrdilo jak ná-
sledné doporučení Rady města Prostějova, 
tak i hlasování v zastupitelstvu. Navíc je tře-
ba doplnit, že nominovaná osobnost nutně 
nemusí být prostějovským rodákem, její 
přínos však musí být pro Prostějov zřejmý. 

INZERCE
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Už od září 2010 běží na prostějov-
ské radnici projekt, jehož smyslem je 
proškolit vedoucí zaměstnance úřadu v 
tématech zaměřených na vedení podří-
zených (např. hodnocení zaměstnanců, 
využití potenciálu a kompetencí, le-
adership, řízení a implementace změn 
apod.). Cílem projektu je aplikovat 
tzv. klientský přístup a přispět k růstu 
efektivity územní veřejné správy. Nové 
metodiky v oblasti vzdělávání budou 
mít přínos pro plánování a individuál-
ní přístup ke školením. Zároveň bude 
nastaven systém interních školení, kdy 

jednotliví zaměstnanci, kteří projdou 
vzděláváním nebo mají dostatek zkuše-
ností, budou přenášet informace, nové 
poznatky a trendy přímo do organiza-
ce. Díky tomuto systému dojde ke ze-
fektivnění celého systému vzdělávání.

Dnes Vám nabízíme v  rámci zmíněné-
ho školícího projektu praktické zamyšle-

ní, takové mentální cvičení z oblasti time 
managementu inspirované Michaelem Er-
winem (www.time-management-central.
net). A zkuste si ho několikrát zacvičit:

Jak Vám jedna jednoduchá otázka 
dá víc času? V průběhu dne se něko-
likrát za den zastavte a položte si tuto 
otázku:

„Co je nejlepší, co můžu udělat pro 
svůj čas v  tuto chvíli? Jaké je nejlepší 
využití mého času právě teď?“

Zkuste si položit otázku každou hodi-
nu během jednoho týdne. A jaký z  této 
otázky můžete mít zisk? Posunete se od 
věcí nedůležitých k důležitým.

-red-

Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov

Po olympiádě „Indiánské léto“, která se 
uskutečnila v září loňské roku, připravilo 
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. 
další akci pro seniory, tentokrát pod ná-
zvem „ Májková olympiáda.“

„Tato akce je svým způsobem výjimeč-
ná, je pojatá v  duchu lidových májových 
slavností. Nechybí ani májka a cimbálová 
muzika. Disciplíny jsou z části zaměřené na 
tradiční domácí činnosti jako věšení prádla, 
klobouková štafeta, hod šišek do klobouku, 
skládání básně podle předlohy či hod koš-
tětem. Pro uživatele i soutěžící je připraveno 
tradiční lidové pohoštění. Program okořenila 
taneční skupina Křepekly, složená z uživatelek 
zařízení“, řekla Petra Zbořilová, koordinátora 
aktivizačních činností CSSP. Akce se zúčast-
nilo přibližně 7 družstev z různých sociálních 
zařízení v okolí, z toho dvě družstva domácí. 
Májková olympiáda proběhla v zahradě zaří-
zení. 

Centrum sociálních služeb Prostějov, 
příspěvková organizace Olomouckého 

kraje poskytuje své služby v areálu bývalé 
prostějovské nemocnice na adrese Lidic-
ká 86. Kapacita zařízení je 209 uživatelů, 
z  toho 133 v  Domově pro seniory a 76 
v Domově se zvláštním režimem. 

Posláním zařízení je zajistit odbor-
nou a bezpečnou podporu či péči svým 
uživatelům,  odpovídajícím cílové sku-
pině, podpořit zachování jejich stávají-
cí soběstačnosti a původního životního 
stylu prostřednictvím svých sociálních 
zařízení.

„Jsme tu pro Vás, abychom Vám po-
mohli.“ Bc. Soňa Provazová

sociální pracovnice

MÁJKOVÁ OLYMPIÁDA

Hlavní realizátor projektu: ARPOK 
– Agentura rozvojové a humanitární 
pomoci Olomouckého kraje o. p. s.

Hlavní myšlenkou tohoto meziná-
rodního tříletého projektu je spoluprá-
ce neziskových organizací s učiteli z 
pěti zemí /Česká republika, Rakousko, 
Velká Británie, Benin a Brazílie/, kteří 
vymýšlejí, jak začleňovat globální té-
mata jako lidská práva, migrace, světo-
vý obchod, chudoba aj. do každodenní 
výuky.

Na Základní škole Jana Železného po-
kračuje tento projekt již druhým rokem, 
je zaměřen na multikulturní výchovu 
dětí. Na škole pracuje tým pedagogů růz-
ného oborového zaměření, kteří podle 
vlastních tvz. Akčních plánů seznamují 
žáky s multikulturní tématikou. 

Cílem je rozšířit znalosti dětí a naučit 
je přemýšlet v globálních souvislostech.

   Více o projektu na www.globalcurri-
culum.cz. Mgr. Eva Matoušková

 koordinátorka projektu na ZŠ

GLOBAL CURRICULUM – mezinárodní 
projekt na ZŠ Jana Železného

 23. června 2012 (sobota) a stejné téma 25. června 2012 (pondělí) od 8.30 do 13.10 hodin.
Akreditováno od české asociace sester dle Vyhl. MZ za 4 pasivní kredity .

Odborná konference bude probíhat v sídle organizace 
(Oblastní spolek ČČK Prostějov,  Milíčova 3, Prostějov). 

Téma : 

1/ Zelené potraviny – Zelený ječmen – 
Krejčová Martina

2/ Zelené potraviny – Chlorela – Markéta 
Frelichová

3/ Nádorová onemocnění - Bc. Hana Šo-
píková

4/ První pomoci u popálenin 1., 2. a 3. 
stupně včetně realistického maskování zraně-
ní - Ing. Lenka Černochová,

Svoji účast potvrďte e-mailem na: pro-
stejov@cervenykriz.eu , co nejdříve ( uveďte 
celé jméno a datum narození ) nebo SMS na 
mobil 723005411

Účastnický poplatek činí 200 Kč/ 1 osoba , 
který bude uhrazen při prezenci

Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou!!
Občerstvení zdarma !!!

Odborná konference pro nelékařské Odborná konference pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky:zdravotnické pracovníky:

INZERCE
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O mamografi cké vyšetření bez žádanky 
a zdarma, které od začátku března do kon-
ce dubna nabízela prostějovská nemocnice, 
byl velký zájem. Proto se vedení Nemocni-
ce Prostějov rozhodlo prodloužit tuto oje-
dinělou nabídku do konce července. Ženy 
od 40 do 45 let, kterým vyšetření nehradí 
zdravotní pojišťovny, a které tak jako samo-
plátkyně musí za vyšetření zaplatit běžně 
500 korun, mohou tak nadále v prostějov-
ské nemocnici podstoupit mamografi cký 
screening zdarma a bez žádanky. 

„Možnosti bezplatného mamografi ckého 
vyšetření pro ženy od 40 do 45 let využilo 
od začátku března do konce dubna celkem 
138 pacientek. Naštěstí u žádné z nich nebyl 
zachycen patologický nález,“ říká vedoucí 
lékařka screeningového mamografi ckého 
centra Lucie Krpcová s  tím, že karcinom 

prsu je nejčastějším zhoubným nádorem 
diagnostikovaným u žen. Ročně jich touto 
chorobou na světě onemocní více než půl 
milionu, v Česku pak podle nejnovějších 
statistik kolem sedmi tisíc. 

Největší naději na uzdravení mají 
především pacientky, u kterých je včas 
stanovena diagnóza a následně zahájena 
léčba. „Včasné odhalení nemoci je mož-
né jen díky mamografi ckému screenin-
govému vyšetření. To mohou podstou-
pit zdarma jednou za dva roky v rámci 
prevence všechny ženy starší 45 let. Jako 
samoplátkyně mohou podstoupit mamo-
grafi cké vyšetření ženy od 40 let. A právě 
pro ně jsme připravili tuto akci a až do 
konce července mohou podstoupit vy-
šetření zdarma, “ uvádí Mudr. Krpcová 
s tím, že hlavním cílem akce je zvýšit po-

čet preventivních prohlídek prsu i u žen 
mladších pětačtyřiceti let a celkově zlep-
šit informovanost žen o rakovině prsu.

Díky cílenému vyhledávání rakoviny 
prsu v bezpříznakové populaci žen se po-
čet onemocnění neustále zvyšuje.  „Léčba 
je však v dnešní době velmi úspěšná, takže 
zatímco v devadesátých letech minulého 
století tomuto onemocnění podlehla každá 
druhá žena, dnes se úmrtnost na rakovinu 
prsu pohybuje okolo 30 procent,“ sdělila 
vedoucí lékařka a dodává, že počet nových 
onemocnění stoupá právě od 40. roku 
věku. „Zachytíme-li rakovinu prsu ještě 
před objevením klinických příznaků, šance 
na úplné uzdravení je veliká,“ doplnila.

Prostějovská nemocnice se zařadi-
la do sítě mamografi ckých center už v 
roce 2008. Loni na pracovišti podstou-

pilo mamografi cké vyšetření zhruba 5 
200 žen z Prostějova a okolí. Celkem
4 000 žen bylo vyšetřeno v rámci preven-
tivního screenningového programu, zbylé 
ženy pak byly vyšetřeny na doporučení 
jejich lékařů. „U 64 žen jsme diagnostiko-
vali zhoubný nádor prsu. Sedmdesát pět 
procent z diagnostikovaných nádorů jsme 
přitom zachytili v počátečním stádiu,“ op-
timisticky dodává Lucie Krpcová.

Ženy se mohou k vyšetření v centru 
nemocnice objednat osobně, telefonicky 
na čísle 582 315 302 nebo přes internet 
- na webových stránkách nemocnice je 
odkaz na elektronický formulář na ad-
rese: mamografi cky-screening.nempv.cz.

 Ing. Hana Szotkowská, 
 mluvčí holdingu AGEL, 
 hana.szotkowska@agel.cz

Pro velký zájem prodlužuje prostějovská nemocnice Pro velký zájem prodlužuje prostějovská nemocnice 
akci bezplatného mamografického vyšetřeníakci bezplatného mamografického vyšetření

Ve středu 16. května jste mohli na 
různých místech Prostějova potkat 
dvojice ve žlutých tričkách, které 
prodávaly kvítky v ceně 20 Kč za kus. 
V tento den totiž proběhl další ročník 
tzv. „Květinkového dne“, který se ofi-
ciálně nazývá Český den proti rakovi-
ně a je pořádán Ligou proti rakovině 
Praha.

Jeho letošní výtěžek putuje na boj pro-
ti rakovinovému onemocnění ledvin, ve 
kterém se bohužel Česká republika do-
stala na první místo ve světě. Za posled-
ních 35 let narostl výskyt nádorů ledvin 
v ČR 35krát!

Do akce se tradičně zapojila i prostě-
jovská Střední zdravotnická škola, kte-
rá dlouhodobě spolupracuje s tamním 
sdružením onkologicky nemocných 

Diana-onko. Její třeťáci vyrazili do ulic 
s celkem 1 500 květinkami a byli k vidění 
od náměstí až po prostějovskou nemoc-
nici. Jako již skoro tradičně akci nepřálo 
počasí, ale snad to, že rakoviny je čím 
dál více a ve stále drsnější podobě, po-
dařilo se kvítky prodat vcelku hravě. Je 
třeba dodat, že jako vždy šli příkladem 
představitelé města v  čele s  primátorem 
Pišťákem a jeho náměstky a dalšími za-
městnanci.

Jak uvedla školní koordinátorka akce 
Veronika Vybíhalová, jinak vyučující od-
borných předmětů, žáci školy přistupují 
k  akci s  nadšením, neboť sami již vědí 
i ze své odborné praxe, jak dokáže být 
rakovina zákeřná a věří, že výtěžek z po-
dobných akcí jednou pomůže tuto metlu 
lidstva zastavit. -mm-
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V pátek 20. dubna 2012 jsme s našimi 
žáky z 6.A a devátých tříd připravili pro 
mladší žáky z 1. až 5. ročníků projekto-
vý den s tématem „Příroda kolem nás“. 
Ekologické dny v různých podobách po-
řádáme už několik let, spolupracuje na 

jejich přípravě s Ekocentrem Iris v Pro-
stějově. V  letošním roce jsme získali 
podporu pro naše aktivity i od Sdružení 
Tereza, o. s. Praha, které nám věnovalo 
peněžitý dar na zakoupení nových dře-
věných prvků do naší školní ekozahra-

dy (hmatová stezka, dřevěný zvukovod, 
nová infotabule). Už výběr projektu 
k podpoření byl zajímavý, protože z vel-
kého množství návrhů škol zákazníci 
obchodního domu IKEA prostřednic-
tvím internetových stránek klikáním 
rozhodovali o jejich pořadí.

Hlavním cílem našich aktivit bylo 
uspořádání zajímavého dne v  přírod-
ním prostředí okolí školy. Zahájení 
bylo trochu slavnostní, za přítomnosti 
náměstkyně primátora Statutármího 
města Prostějova Mgr. Ivany Hemerko-
vé a předsedkyně Okrašlovacího spolku 
města Prostějova Ing. Milady Sokolové, 
vše začalo fanfárou žáka 7.B Romana 
Doležela. 

Na školní zahradě absolvovaly děti 
úkoly čtyř soutěžních stanovišť – po-
znávaly rostliny podle obrázků a na 
bylinkové zahrádce, určovaly koření po-
dle vůně, poslepu vybíraly přírodniny 
z hmatové krabice a určovaly je, sezna-
movaly se s  našimi hmyzími domečky 

a novým čmelákovníkem. Vrcholem 
smyslových aktivit pak byla „slepá ka-
ravana“ po hmatové stezce a poslech 
různých zvuků u dřevěného zvukovodu.

Další úkoly žáky čekaly v parku u říč-
ky Hloučela, kde bylo připraveno pět 
stanovišť, tentokrát se zaměřením na les. 
Hrály se poznávací hry – co je potřeba 
na cestu v  lese („lesní výbava“), sbírala 
se „klíšťata“, v lesním supermarketu do-
šlo na nakupování jedlých potravin lesa. 
Soutěžní kvíz se týkal šelem, na závěr si 
děti zasoutěžily v  různých pohybových 
sportech. 

Celý den se vydařil nejen zásluhou 
žáků a učitelů, kteří se společně podíleli 
na organizaci a průběhu všech aktivit, 
ale také díky krásnému slunečnému po-
časí. Věříme, že si děti dobře zasporto-
valy a poznaly přírodu okolí školy zase 
o něco lépe.

Radomír Palát
 Základní škola Prostějov, 
 ul. E. Valenty

dy (hmatová stezka dřevěný zvukovod a novým čmelákovníkem Vrcholem
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V pátek 27. dubna v 19 hodin proběhlo 
v prostějovském Městském divadle očekáva-
né fi nále soutěžní módní přehlídky Doteky 
módy 2012. 

Tuto velkolepou módní show pořádala 
Střední škola designu a módy v letošním roce 
již podvanácté. Mladí oděvní designéři se do 
soutěže v  kategorii oděv a oděvní doplněk 
přihlásili letos v  hojném počtu. Rozhodová-
ní poroty v předkole bylo těžké, ale do fi nále 
z téměř 60 soutěžních modelů postoupilo 19 
nejlepších.

V okamžiku, kdy na pódium vyšel slavný 
pražský herec a moderátor Tomáš Hanák, se 
v sále strhnul potlesk. Pamětníci si totiž oka-
mžitě vzpomněli na jeho moderování soutěže 
před 4 roky, kdy herec svým osobitým stylem a 
módními „teplákovými“ kreacemi úplně roz-
dováděl publikum. 

Tomáš Hanák stručně publiku představil 
pořádající školu soutěže – Střední školu desig-
nu a módy. Přestože v posledních dvou letech 
škola prošla výraznou změnou a začala se ori-
entovat i na jiné obory jako je Užitá malba se 
zaměřením na design interiéru a obor Multi-
mediální tvorba, klade si stále za čest vychová-
vat i v této době, pro oděvnictví ne příliš přízni-
vé, mladé talenty, módní návrháře i odborníky 
v oblasti odívání a reprezentovat v této oblasti i 
město Prostějov, ke kterému móda vždy neod-
myslitelně patřila a stále patří. 

Již tradičně ještě před fi nálem soutěže po-
řádající škola předvedla publiku svou malou 
inspirativní módní přehlídka studentských 
kolekcí. Byl to průřez tím, co za jeden škol-

ní rok začínající designéři ve výuce navrhli 
a ušili.

Moderátor Tomáš Hanák dále seznámil 
diváky s  historií vzniku soutěže, s  charakte-
ristikou kategorií a s  pravidly soutěže. Také 
představil porotu, které letos předsedal Lukáš 
Lindner, přední český módní návrhář a bývalý 
student prostějovské oděvní školy.  V porotě 
zasedla i návrhářka Iveta Řádková, která v roce 
2003 získala titul TOP STYL DESIGNER. 

Soutěžní klání začalo kategorií oděvních 
doplňků, kde byly předváděny extravagantní 

klobouky, šperky a doplňky z molitanu. Násle-
dovalo předvedení 12 fi nálových kolekcí v ka-
tegorii oděv. Zde před zraky diváků defi lovalo 
takové množství krásy, nápadů a odvahy, až oči 
přecházely. Moderátor Tomáš Hanák přehlíd-
ku okomentoval tím, že vlastně ani neví, na co 
se má dívat první. Zdali na šaty nebo na lad-
nou dívčí postavu. Pravil, že u něho to stále asi 
vyhrává ta „ dívčí silueta“. 

Před přestávkou Tomáš Hanák odběhnul 
do zákulisí a za pár vteřin se vrátil. Stoupl si 
doprostřed pódia a otvíral pomalu ústa, ze 
kterých se „ draly a vyskakovaly“ roztodivné 
tvary molitanu. Publikum na toto reagovalo 
smíchem a hvízdáním. Až byl pokroucený 
molitan venku z úst, tak ho moderátor urovnal 
a ukázal publiku – byla to kostra ryby. Všichni 
jsme pochopili, že k této malé herecké etudě 
ho vyprovokovalo zhlédnutí soutěžních do-
plňků z molitanu.

Moderátor dále zopakoval, že se SŠDaM  
nyní orientuje i na jiné obory než je módní 
návrhářství. Studenti 1. ročníku oboru Mul-
timediální tvorba pod vedením profesora 
Wagnera připravili malou výstavku umís-
těnou ve foyeru divadla, která nese název 
„Pocta Národnímu domu“. Studenti se tím-
to chtěli se svojí tvorbou divákům Doteků 
představit v  roce, kdy se slaví 105. výročí 
postavení Městského divadla v Prostějově.

Druhou polovinu večera zahájila módní 
přehlídka brněnské návrhářky Ivety Řádkové. 
Hlavními rysy její kolekce byly kombinace ba-
rev a vzorů a použití kvalitních materiálů.

Galavečer v  Městském divadle uzavřela 

přehlídka pražského návrháře Lukáše Lind-
nera, který měl tak poprvé možnost předvést 
své luxusní večerní róby v rodném Prostějově. 
Společenské šaty se vyznačovaly promyšleným 
a rafi novaným střihovým řešením, kombina-
cí krajky s jednobarevnými materiály a velmi 
kvalitním vypracováním. Krédem autora je, 
aby se u nás v  republice zachovalo tradiční 
krejčovské řemeslo.

V okamžiku, kdy se přiblížilo vyhlášení cen 
soutěže Doteky módy 2012, bylo cítit napětí 
diváků v sále. Každý z 19 soutěžních týmů ve 
skrytu duše očekával, že on bude tím vítězem. 

A jak to tedy dopadlo?
V kategorii Oděvní doplněk získala 3. místo 

se svojí kolekcí secesních šperků PURE SECE-
SSION Miroslava Kosková, druhé místo s ko-
lekcí SWIMMING PUNK Katarína Sidorová 
a první místo kolekce módních doplňků do 
vlasů NETRADIČNÍ ELEGANCE autorek 
Andrei Prokelové a Soni Pořízkové s kolekti-
vem. 

V kategorii Oděv se na 3. místo probojova-
la Radka Kosková s kolekcí LONDÝN 2012. 
Druhé místo získala kolekce Sabiny Salčáko-
vé s názvem FUTURE-CUBE a první místo 
získala se svojí kolekcí C´EST LA FEMME již 
v této soutěži podruhé Klára Válková a odnesla 
si z pódia šek na 10 000 Kč. 

Za velkého potlesku se na závěr Galavečera 
Doteky módy konalo slavnostní defi lé všech 
modelů. Tomáš Hanák ještě jednou poděkoval 
všem za účast v soutěži a rozloučil se s tím, že 
se těší již na další ročník soutěže v roce 2013.

-iv-
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 Pøedstavujeme Vám skupinu MPS Holding a.s.  
 – skupinu podnikù s pevnými moravskými základy

Spoleènost MPS Holding a.s. je tvoøena ètyømi tradièními spoleènostmi, které dlouhodobì a úspìšnì 

pùsobí v oblasti energetiky, teplárenství a strojírenství. 

Nabízíme široké spektrum služeb špièkové kvality: 

provozování a výstavbu ekologických zdrojù zahrnujících 

kotle na biomasu

modernizace a zvyšování úèinnosti parních kotlù a turbín 

GO a servis veškerých toèivých zaøízení 

výrobu uložení potrubí, zavìšení a ukotvení potrubních systémù 

s dodávkami do celého svìta 

výrobu pryžových a vlnovcových ocelových kompenzátorù 

montáže a opravy elektro zaøízení do 400 kV 

výrobu rozvadìèù nízkého napìtí vè. montáže

„Moravská zruènost
s tradicí”

MPS Holding a.s.

IC: 241 73 738 

www.mps-holding.cz



Středoškolská soutěž Prostějovská zla-
tá jehla 2012, jejímž pořadatelem je ART 
ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o., před-
stavila nedávno široké veřejnosti a přede-
vším mladému publiku týmy studentů škol 

s oděvním a uměleckých zaměřením. Ty se 
zapojily svými nápady, uměleckou tvorbou a 
také předvedením svých kolekcí do tří vyhlá-
šených soutěžních kategorií: Znamení zvěro-
kruhu, Let´s Rock! a Absurdní realita. Při-

hlásit se mohli také jednotlivci se svou vlastní 
tvorbou do kategorie Móda je hra.

Pokud bychom chtěli popsat, co 
zhlédli tento den diváci ve zcela za-
plněném sále Společenského domu 
v  Prostějově, asi bychom uvedli - bá-
ječná podívaná, odvážná a inspirativ-
ní mladá móda, zábava, nepřeberná 
fantazie a mnohdy také profesionalita 

tvůrců. To vše i další hodnotila odbor-
ná porota, která udělila celkem 10 cen 
v celkové hodnotě 60 tis. Kč.

Velkým oceněním této soutěže je navíc 
i to, jakou prestiž má v rámci své úrov-
ně za hranicemi ČR, protože pravidelně 
přijíždějí účastníci a diváci ze Slovenska, 
Polska a také střední školy z Rakouska. 
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Město Prostějov se stalo již pojedenácté tradičním setkáním 
mladých módních designérů ze všech koutů České republiky
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Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem. Telefon:  +420 776 189 235, E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Evid. č. 297/12 (Atos) – pes, staford, na krku černý ko-
žený obojek

Evid. č. 296/12 (Montík) – pes, kříženec, štěně Evid. č. 295/12 (Kaja) – pes, kříženec, štěně, na krku čer-
ný textilní obojek



Prostějovský kulečníkář, člen druž-
stva SPRESO Prostějov, Martin Dostál 
získal v Havířově stříbrnou medaili na 
Mistrovství České republiky v kvartách 
na stolech 210x105. Martin postoupil 
z  druhého místa ze základní skupiny, 
kde prohrál pouze se svým kolegou 
z  družstva, prostějovským Zdeňkem 
Galíčkem. Ve vyřazovacích bojích Mar-
tin postupně porazil v osmifinále Pavla 
Domanského, ve čtvrtfinále Lukáše Po-
peňažníka z BC Poruba a v semifinále 
Vladimíra Starečka z  domácího BC 
Havířov. Ve finále Martin nestačil na 
dalšího domácího hráče Ivo Gazdoše a 
získal tak stříbrnou medaili. Výbornou 
formu hráčů SPRESA Prostějov potvr-

dili svým umístěním do 10. místa také 
Zdeněk Galíček a Martin Tunkr.

Na halovém MČR v  Humpolci 
v  březnu letošního roku startoval za 
Prostějovský lukostřelecký oddíl v ka-
tegorii junioři - Vojta Dub, Mirek 
Hudec a Zdena Studená, v  kategorii 
kadetů - Michal Hlahůlek, Dominik 
Chlachula, Honza Suchomel, Lukáš 
Vavrečka a Pavel Zapetal.

První soutěžní den byla na programu 
kvalifi kace jednotlivců i družstev.

Mezi juniory obsadil 3. místo letošním 
nejlepším výsledkem 558b Vojta Dub, 
Mirek Hudec skončil za 548b na 5. místě. 
V juniorkách patřilo po kvalifi kaci 2. mís-
to Zdeně Studené nástřelem 508b. Druž-
stvo juniorů, které jsme doplnili o Michala 
Hlahůlka, obsadilo nástřelem 1653b první 
místo. Ke svému prvnímu startu v  kate-
gorii kadetů na halovém MČR nastoupili  
Honza Suchomel, Dominik Chlachula,  
Lukáš Vavrečka a Pavel Zapletal. Pro Mi-
chala Hlahůlka to byl zase poslední start 
mezi kadety.

 Kvalifi kaci vyhrál Michal Hlahůlek 
nástřelem 548b, Honza Suchomel skon-
čil na 4. místě 522b., Dominik Chlachu-
la 10tý 495b, Pavel Zapletal na 13. místě 
463b,  Lukáš Vavrečka  obsadil 15. místo 
428b. 

Dále se střílely setové souboje, které 
rozhodly o konečném pořadí jednotlivců. 

Vojta Dub skončil v  ¼, když narazil 
na pozdějšího vítěze Davida Hanáka 
z Plzně, Vojta obsadil konečné 5. místo.

 Mirek Hudec postoupil až do semi-
fi nále, kde porazil Vojtu Novotného ze 
Startu Praha (vedoucího českého halo-
vého poháru) v poměru 6:4b. Ve fi nále 
se utkal s  Davidem Hanákem. Souboj 
byl velmi vyrovnaný ale bohužel skončil 
6:4b ve prospěch plzeňského lukostřel-
ce. Mirek získal stříbrnou medaili.

Zdenka Studená také postoupila do 
semifi nále, v boji o bronz však podlehla 
Šmoulíkové  6:4, a obsadila 4. místo. Na 
výkonu Zdenky se podepsala počínající 
viróza, která její výkon ovlivnila.

V  soutěži juniorských družstev jsme 
z prvního místa v kvalifi kaci postoupili 
přímo do semifi nále.

V  prvním kole jsme měli za sou-
peře družstvo LK Plzeň. Kluci podali 
vyrovnaný výkon a po zásluze vyhráli 
214:207b. V  boji o zlatou medaili na-
stoupili proti silnému výběru ze Startu 
Praha. Po první sérii získali Pražané na 
naše družstvo 5ti bodový náskok a ten 
si udrželi až do konce souboje 216:222b.

Náš tým, ve složení Vojta Dub, Mirek 
Hudec, Michal Hlahůlek,  tak získal stří-
brnou medaili. 

V kategorii kadetů se v setových sou-
bojích nejlépe dařilo Michalu Hlahůl-
kovi a Honzovi Suchomelovi, kteří se 
probojovali až do fi nále.  Souboj o zla-
tou medaili vyhrál zkušenější Michal 
Hlahůlek poměrem 6:2b. Pro Honzu 
byla stříbrná medaili při prvním ka-

detském startu výborným výsledkem.
Dominik Chlachula vypadl v ¼ a odsadil 
konečné 5. místo, Lukáš Vavrečka a Pavel 
Zapletal skončili v 1/8 a obsadili konečné 
9.- 10. místo (startovalo 29 kadetů).

V  soutěži družstev obsadili ka-
deti v  kvalifi kaci 1. místo nástřelem 
1480b. V  semifi nále porazili družstvo 
LO Ostrava 203:181b, ve fi nále neda-
li šanci družstvu LK Votice a  výsled-

kem 205:183b získali zlatou medaili.
Na MČR jsme získali 2 zlaté, 3 stříbrné 
medaile a jedno 4. místo.

Za dosažené   výsledky zaslouží naši  
mladí lukostřelci pochvalu, především 
pak družstvo kadetů, které postoupilo 
do této kategorie v letošním roce. 

Poděkování také patří fi rmám, které 
nás fi nančně podporují, a městu Prostě-
jovu.  -red-
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Martin Dostál získal stříbroMartin Dostál získal stříbro
Pořadí hráčů hlavní soutěže:

1.Gazdoš Ivo,  Billiard Club Bohumín
2.Dostál Martin,  SPRESO Prostějov
3.Bača Miroslav,   Billiard club Havířov 
4.Stareček Vladimír,   Billiard club Havířov  
5.Kohout Štěpán,  Billiard klub Ekvita Kladno 
6.Popeňažník Lukáš,  Billiard Club Ostrava 
7.Galíček Zdeněk,  SPRESO Prostějov
8.Bača Tomáš,  Billiard club Havířov 
9.Hudák Jan,  TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou  
10.Tunkr Martin,  SPRESO Prostějov  
11.Masár Stanislav,  BC Poruba  
12.Domanský Pavel,  SPRESO Prostějov
13.Váša Marek,  Billiard klub Ekvita Kladno  
14.Tauterman Vlastislav  TJ Billard Club Ponětovice 
15.Coufalík Ivo,  SPRESO Prostějov 
16.Andrejovský Robert,  Billiard Club Bohumín

Z francouzského Orléans přijela Jana Ho-
ráková jako stříbrná medailistka Mistrovství 
Evropy pro rok 2012. Bikrosařka SKC Pros-
tějov odjížděla začátkem května do Francie 
s  šancí na zisk zlaté medaile. Na vedoucí 
ženu seriálu Evu Ailloud z Francie ztrácela 
před jedenáctým podnikem dvanáct bodů 
(pozn. v  celkové klasifi kaci po skončení 
seriálu mistrovství se každé závodnici sma-
žou dva nejhorší výsledky. Závodnice si tak 
může dovolit absenci na dvou závodech, tj. 
na jednom podniku seriálu mistrovství). 

S Ailloud se Jana utkala už v sobotní semifi -
nálové jízdě, kde si obě závodnice s přehledem 
zajistily postup do fi nále. Jana byla na cílové 
pásce druhá, hned za Ailloud, která v  jízdě 
zvítězila. Ve fi nále Jana neodstartovala nejlépe, 
ale z první zatáčky už vyjížděla na čtvrté pozi-
ci, hned za Ailloud, která v druhé rovince vy-
tvořila na Janu zhruba dvoumetrový náskok, 

jenž udržela až do cíle. Z vítězství se radovala 
další z Francouzek Laëtitia Le Corguille, před 
druhou Elke Vanhoof z Belgie, třetí se umístila 
již zmiňovaná Eva Ailloud a na čtvrtém místě 
pak Jana. Šance na zisk zlata se tak po sobotě 
ještě zmenšila a posunula již jen do teoretické 
roviny. V neděli Jana opět s přehledem postou-
pila do fi nále, kde však nechyběla ani Ailloud. 
V semifi nálové jízdě mohla na úkor francouz-
ské závodnice do fi nále postoupit další z čes-
kých reprezentantek Aneta Hladíková, ale ve 
velmi těsném souboji o postupové čtvrté místo 
francouzce podlehla. Ve fi nále se Jana umístila 
na pátém místě, Ailloud na místě šestém, ale i 
to francouzské bikrosařce stačilo k celkovému 
prvenství v seriálu.

Jana tak celkem po odečtu dvou nejslabších 
výsledků dosáhla na 211 bodů, což znamenalo 
zisk stříbrné medaile. Jana tak ještě vylepšila 
výsledek z loňského ročníku, kdy brala bronz. 

Zlato zásluhou Evy Ailloud putovalo do Fran-
cie. Bronz na posledním podniku pro sebe 
získala Aneta Hladíková, která na čtvrté místo 
odsunula Vilmu Rimsaite z Litvy. Jana se tak 
ještě více přiblížila vysněné nominaci na OH 
do Londýna. Pozici jedničky mezi českými bi-

krosařkami Jana potvrdila i na domácí půdě, 
když 28. 4. 2012 v Praze-Řepích na domácím 
MČR získala titul domácí šampiónky. 

Jana Horáková, stříbrná medailistka ME 2012Jana Horáková, stříbrná medailistka ME 2012

Celkové pořadí Mistrovství 
Evropy 2012:

1. Eva Ailloud, Francie, 220 bodů
2. Jana Horáková, Česká rep. 211 bodů
3. Aneta Hladíková, Česká rep. 196 bodů

MČR BMX 2012 v kategorii 
ženy elite :

1. Jana Horáková SKC Prostějov
2. Aneta Hladíková ONE bicycles
3. Romana Labounková PELLS team
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JEŠTĚ NENÍ POZDĚ… celotáborová hra ZÁCHRANA PLANETY ZEMĚ
od 30. 6. do 14. 7. 2012, pořádá ZO OS KOVO ŽELEZÁRNY PROSTĚJOV

cena poukazu: 4.200, informace: kovopv@volny.cz , 722 909 711
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci 
s Občanským sdružením „Pomocná ruka“ v Prostějově za významné podpory a 

záštity RNDr. A. Raškové,  náměstkyně Primátora města Prostějov
si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem

„JE DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM AKTUÁLNÍM TÉMATEM?“

Termín:   5.června 2012  v 15:00 hodin 
Kde:  Národní dům-restaurace v Prostějově (bezbariérový přístup zajištěn)

Seminář se koná v rámci realizace projektu NRZP ČR „ROVNÁ PRÁVA PRO 
VŠECHNY“, program EK PROGRESS 2012. 

Přednáší lektor:  doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.
 Ústav speciálně pedagogických studií PdF Univerzita Palackého Olomouc

Předběžná témata semináře (program bude dále upřesněn):
• Česká republika a diskriminace osob se zdravotním postižením ?
• Podpora uplatňování práv  osob se zdravotním postižením – posilování 

schopnosti správně rozlišovat, co je a není diskriminace
• Konkrétní případy diskriminace z důvodu zdravotního postižení a jejich řešení
• Dosavadní praxe řešení případů diskriminace
• Legislativa týkající se osob se zdravotním postižením
• Diskuse

Seminář je určen zejména pro:
• občany se zdravotním postižením;
• rodinné příslušníky osob se zdravotním postižením;
• pečující osoby o lidi se zdravotním postižením;
• neziskové organizace a  nadace;
• veřejnost.

Účast na semináři je zdarma. Prostory jednání jsou bezbariérové.
Aktivní vystoupení na semináři jsou vítána. Těšíme se na setkání s Vámi!

 Za organizátory:     Jiří Vencl, manažer projektu Rovná práva pro všechny
Zástupce pořádající organizace:      Jaroslav  Švenda, místopředseda  O.S. 
            „Pomocná ruka“, 777 320 902

NáNáNárorodddndnííí raradddada oososobbbb sese zzdddrdravavotot ínínímm popoststižižiženeníímím ČČČČČRRR ve spolupráci

Pozvánka na seminářPozvánka na seminář
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DĚKUJEME 
všem našim 

obchodním

partnerům

za pomoc při 

realizaci této

prestižní akce!



Prostějov/pr - Žádná jiná jazyková insti-
tuce v České republice nedosahuje takových 
výsledků v jazykovém vzdělávání dětí, jako 
právě prostějovská Big Ben School! Úspě-
chy prostějovských dětí u mezinárodních 
jazykových zkoušek pro dospělé Cambridge 
jsou totiž přímo obdivuhodné. Například je-
denáctiletý Filip Kubíček, který do Big Benu 
dochází od mateřské školky dosáhl u zkouš-
ky KET hodnocení 97 bodů ze 100! 

Špičková úroveň, vynikající výsledky
Měřitelnost úspěchů odráží počet připra-

vených dětí ke zkouškám a jejich výsledky u 
nich. Jazyková škola Big Ben School jako jediná 
svého druhu v ČR připravuje děti systematicky 
ke složení zkoušek KET (úroveň A2 dle CEF), 
PET (úroveň B1) a FCE (úroveň B2 - na úrovni 
státní jazykové zkoušky), a to již ve věku od 12 
do 15 let! Od roku 2006 složilo celkem 61 dětí 
z Big Benu certifikát Cambridge YLE Starters, 
vloni získalo prvních 9 dětí (od 11 do 13 let) 
certifikát Cambridge KET (8 z nich s vyzname-
náním) a jeden 14-letý student dokonce certifi-
kát FCE (B2), který je na úrovni státní jazykové 
zkoušky!

Celoživotní investice
Mezinárodně uznávané certifi ká-

ty Cambridge University znamenají 
lepší pracovní uplatnění a otevřené 
dveře ke studiu na domácích i zahra-
ničních univerzitách. Více než 12,500 
vzdělávacích institucí, univerzit a škol, 
zaměstnavatelů, státních agentur a ji-
ných organizací z celého světa uznává 
Cambridgeské certifi káty jako mezi-
národní doklad o dané úrovni anglic-
kého jazyka. Děti, které se učí anglicky 
od malička, získají výhodu, která jim 
zůstane do konce života. V době eko-
nomických krizí je vzdělání jedinou 
zaručenou investicí, která si zachová 
svou hodnotu. 

Chcete-li mít jistotu, že výuka angličtiny 
má pro vaše dítě nějaký hmatatelný smysl 
a nejedná se o pouhé plýtvání prostředky 
a časem, pak by mělo studium směřovat 
ke konkrétnímu a měřitelnému cíli a 
mělo by být zakončeno mezinárodně 
uznávaným certifi kátem. Myslíte-li jazyk-
ové vzdělávání svých dětí vážně, navštivte 
webové stránky školy na www.big-ben.cz.

Prostějovská BIG BEN 
SCHOOL slaví 10 LET!

Desetileté výročí prostějovské jazykové školy 
korunují bezkonkurenční výsledky

Meteorologové sice prudké deště s  bouř-
kami hlásili, ale na mnoha místech zákeřně 
udeřily kroupy o velikosti až 2,5 
centimetru.  Jinde bral příval 
vody vše, co mu přišlo do ces-
ty. Voda se dostávala do vnitř-
ních prostor domů spodem, 
přes okna a střechy i ventilační 
otvory. Přes odsavač par zateklo do kuchyně. 
Odnesl to nejen odsavač, ale i elektroinstalace 

sporáku. Kroupy a déšť poškozovaly za pomo-
ci vichřice izolaci, omítky i okna. Pamatujeme 

hliníkovou střechu proděravě-
nou jako po přestřelce v  akč-
ním filmu. Poslední roky navíc 
máme těchto škod hlášeno 
čím dál více. A tak jsme rádi, 
že v novém typu pojištění ro-

dinných i bytových domů je pamatováno i na 
zatečení atmosférickými srážkami.

Mechanické poškození zateplených fasád způsobené „zlomyslným“ ptactvem, 
hlodavci či hmyzem
Škody způsobené sprejery a jinými vandaly, i když nebudou zjištěni
Škody způsobené přepětím, podpětím (např. při bouřce či výpadku el.)
Náhlé poruchy nebo zničení elektronických a strojních zařízení nemovitostí 
(kotle, výtahy, anténní systémy, zabezpečovací systémy, automatizované otvírání 
vstupů a bran aj.)
Nadměrný únik vody při vodovodních škodách (vodné stočné)
Rozbitá skla (vč. varných desek v domácnosti) 
Odcizená jízdní kola
Odcizené dětské kočárky 
Odcizené invalidní vozíky
Loupežné přepadení
Odcizení věcí ze střešního boxu na autě
Pojištění odpovědnosti za škodu s platností po celé Evropě

Velikou pomocí při řešení „krizových si-
tuací“ jsou asistenční služby zajišťující zásah 
plynaře, topenáře,instalatéra, elektrikáře, 
sklenáře a zámečníka. V případě zabouch-
nutých dveří již nemusíte lézt domů přes 
balkon nebo záchodovým okénkem. 

Přijďte se poradit včas do kanceláře 
Astorie a. s. v prostějovském Špalíčku, 
Kostelní ul. 15 (vedle restaurace 
Jadran Club). Nebudete pak jen 
bezradně kroutit hlavou: „Kdo by to 
byl čekal?!“
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