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Mezinárodní Den žen
se slaví více než 100 let

Přestože si mnozí spojují MDŽ výhrad-
ně s  minulým režimem, má tento svátek 
své kořeny v podstatně dřívější době a měl 
pomáhat v boji za práva žen a to především 
za právo volit. Od té doby uplynulo již více 
než 100 let, a přestože ve většině států ženy 
volební právo mají, stále ještě nemají ženy 
všude stejná práva jako muži. Proto má 
smysl si tento svátek připomínat i dnes. 

Mezinárodní den žen si poprvé připo-
mněli v roce 1911 v několika evropských 
zemích ženy i  muži řadou manifestací, 
ovšem tehdy to bylo ještě 19. března. Tento 
den byl zvolen podle roku 1848, kdy údaj-
ně pruský král slíbil, ale později nedodržel, 
zavedení řady práv, včetně volebního práva 
pro ženy.

Na 8. březen se MDŽ přesunul v roce 
1913. Důvodem pro toto datum byl zřejmě 
protestní průvod New Yorkem z 8. března 
1908, kdy na 15 000 švadlen demonstrova-
lo za kratší pracovní dobu, lepší platy, hla-
sovací práva a ukončení zaměstnávání dětí.

První mezinárodní dohodou, která za-
kotvila zásadu rovných práv mužů a žen, 
byla v roce 1945 Charta OSN. Milníkem 
v boji žen za jejich práva byl pak rok 1975, 
který Valné shromáždění OSN vyhlásilo 
Mezinárodním rokem žen. Týž rok se ko-
nala v  Mexiku první Světová konference 
žen, s odstupy pěti let následovaly ještě tři 
takové konference.

V  prosinci 1977 vyzvalo OSN členské 
státy, aby vyhlásily kterýkoli den v  roce 
Dnem pro práva žen a mezinárodní mír.

V České republice se Mezinárodní den 
žen vrátil do kalendáře jako "významný 
den" v roce 2004. Předtím byl od sametové 
revoluce v  listopadu 1989 opomíjen jako 
svátek zprofanovaný komunistickou mi-
nulostí.

Ačkoli boj za zrovnoprávnění žen (ne-
jen ve volbách) začal v 19. století v Británii 
a Spojených státech, ani jedna z těchto zemí 
nebyla mezi prvními, jež volební právo na 
národní úrovni uznaly. Prvním územím 
na světě, kde získaly ženy volební právo, se 
stala v roce 1838 britská korunní kolonie 
Pitcairnovy ostrovy, a na celonárodní úrov-
ni tak učinil jako první v roce 1893 Nový 
Zéland, následován v roce 1902 Austrálií.

Evropským průkopníkem a  třetím na 
světě v uznání volebního práva žen se stalo 
v roce 1906 Finsko. Do konce první světové 
války jeho příkladu následovala ani ne dva-
cítka zemí včetně Británie (1918), kde ale 
mohly zprvu volit jen ženy starší 30 let (na 
21 let byla věková hranice snížena v roce 
1928). V Československu získaly ženy vo-
lební právo v roce 1919 současně s muži. 
Do ústavy USA bylo volební právo žen za-
kotveno v roce 1920, předtím ho měly ženy 
v některých státech Unie.

V islámském světě prolomil hráz před-
sudků turecký prezident Mustafa Kemal 
Atatürk, který s řadou dalších reforem při-
znal ženám právo volit (1930) a být volen 
(1934). Předstihl tak i  mnohé evropské 
země, včetně Francie (1944), San Marina 
(1960) či Lichtenštejnska (1984).

Poslední „politická bašta mužů“ v  Ev-
ropě padla až v  roce 1990, kdy soud 
v  Lausanne nařídil švýcarskému kantonu 
Appenzell-Innerrhoden uznat volební prá-
vo žen, jež jim tam bylo v místních volbách 
do té doby upíráno, ačkoliv Švýcarsko toto 
právo uznalo v roce 1971.

 Server Novinky, -ČTK-, 
 redakčně zkráceno, jg
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Město Prostějov je v souladu se záko-
nem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
zaměstnavatelem, který má povinnost 
plnění povinného podílu, a to v počtu 
11,23 osob. 

„Výše odvodu do státního rozpočtu činí 
za každou osobu se zdravotním postiže-
ním, kterou by zaměstnavatel měl zaměst-
nat 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy 
v  národním hospodářství, což je za rok 
2011  59.315 Kč, celková výše odvodu by 
tedy činila 666.107,50 Kč,“ říká Ing. Lu-
bomír Baláš, tajemník Městského úřadu 
Prostějov.

 Město Prostějov  splnilo svoji povin-
nost za rok 2011 takto: 

  zaměstnáním zdravotně postižených 
osob v počtu 3,92 osob  

  odběrem výrobků nebo služeb od 
fi rem, které zaměstnávají více než 50% 
osob se zdravotním postižením, což čini-
lo v přepočtu celkem 13,68 osob se zdra-
votním postižením.

„Celkové plnění je tedy ve výši 17,6 osob 
se zdravotním postižením. Městu Pros-

tějov tudíž nevznikla povinnost odvodu 
fi nančních prostředků do státního roz-
počtu České republiky,“ zdůraznil Baláš.
 -OKT-
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Rada měs-
ta Prostějova 
vyhlašuje pro 
letošní rok ná-
sledující granty 
Zdravého města: 

1. Oblast celoživotního vzdělávání
2.  Vzdělávání dětí a mládeže
3.  Zdravý životní styl, ochrana zdra-

ví, prevence zdraví
4. Škola podporující zdraví
5. Prevence v dopravní výchově
6. Popularizace vědy
7.  Ochrana životního prostředí, od-

pady
8. Zdravý pohyb
9.  Žijeme spolu - podpora handica-

povaným občanům
10.  Den pro podnikatele - zapojení 

podnik. sféry do aktivit Zdravého 
města, seminář, dotaz. metoda)

11.  Volné téma - S úsměvem jde 
všechno líp

„Předložené náměty jsou zaměřeny 
na udržitelný rozvoj našeho města a 
na všechny skupiny obyvatel. S  těmito 
tématy máme dobré zkušenosti i z  mi-
nulých let. Zájemci mohou vyplněné 
žádosti o granty Zdravého města před-

kládat do 15. 3. 2012 na podatelně Měst-
ského úřadu Prostějov. Komise Zdra-
vého města rozdělí na výše uvedené 
projekty v letošním roce částku 100 tisíc 
korun“ upřesnila místostarostka a poli-
tička Zdravého města Alena Rašková.

Formuláře jsou ke stažení na webo-
vých stránkách města Prostějova www.
prostejov.eu v sekci Zdravé město nebo 
k  vyzvednutí na Informační službě 
Městského úřadu Prostějov, nám. T.G.
Masaryka 130/14.  Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

Aktuálně Informace

Město Prostějov pomáhá 
v pracovním uplatnění osobám 

se zdravotním postižením

Celý systém je vyvíjen a reali-
zován odborníky zejména z řad 
záchranářů, pedagogů, grafiků, 
animátorů, programátorů a je 
zpracován tak, aby byl přijatelný 
pro všechny cílové skupiny oby-
vatelstva, včetně dětí a mládeže, 
a to nejen co se týče odbornosti a 
formy provedení, ale i atraktivity 
provedení. 
Ke speciálnímu informačnímu 
boxu, který je umístěn na  interne-
tových stránkách města,  je zajištěn 
obyvatelům přístup k těm nejak-
tuálnějším a nejsrozumitelnějším 
informacím ze světa běžných rizik 
a mimořádných událostí, ze světa 
ochrany zdraví, životů, životního 
prostředí a majetku, včetně aktu-
álních výstrah a varování. V infor-
mačním boxu jsou kromě aktuálních, 
sezónních a statických informací a 
materiálů z oblastí rizik i interaktivní 
multimediální výukové programy pro 
školy, děti a mládež, včetně animova-
ných didaktických her, testů a dalších 
zajímavých výukových pomůcek. Do 
informačního boxů budou  postupně 

vkládány i  další  aktuální infor-
mace určené veřejnosti.   -vj-

Granty Zdravého města Prostějov

20.3. – Zlechovská, Na Okraji, 
Kosířská, Na Vyhlídce, Legionář-
ská, Wichterlova, gen.S achera, gen. 
Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera - 
spojka, Hloučelní, J. Lady (Plumlov-
ská - Mathonova)

22.3. – K. Svolinského (Kpt. O. Ja-
roše – V. Špály), K. Svolinského – par-
koviště (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), V. 
Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského (V. 

Špály – Billa), A. Slavíčka, K. Svolin-
ského – parkoviště (V. Špály – Billa)

27.3. – Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského 
– průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. 
Boudy, S. Suchardy, Kpt. O.Jaroše – par-
koviště, C. Boudy – parkoviště

29.3. – Melantrichova, E. Králíka, Pol-
ská, Ruská, Dělnická, Březinova, Dykova

Ve čtvrtek 8. března 2012 v  11.00 
hodin se na náměstí T. G. Masaryka 
uskuteční slavnostní nástup příslušní-
ků 8. provinčního rekrutačního týmu 
v afghánské provincii Lógar, jehož jád-
ro tvořili příslušníci 102. průzkumného 
praporu generála Karla Palečka Prostě-
jov. 

Tohoto nástupu se zúčastní také před-
stavitelé města Prostějova, zástupci Par-
lamentu České republiky, Ministerstva 
obrany, Generálního štábu Armády 
České republiky, představitelé Krajských 
úřadů Olomouckého a Moravskoslezské-

ho kraje, zástupci armády, policie, Klubu 
výsadkových veteránů a další významní 
hosté.

Upozorňujeme občany na dopravní 
omezení, k němuž v této souvislosti do-
jde. Konkrétně bude v  době od 6.00 do 
15.00 hodin omezen provoz na náměstí 
T.G.Masaryka včetně komunikace, na 
Poděbradově náměstí, na parkovišti u 
Finančního úřadu a parkovišti u Spole-
čenského domu.

Děkujeme za pochopení.
 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

Blokové čištění březen 2012Blokové čištění březen 2012

Slavnostní nástup 
102. průzkumného praporu

Nemocnice Prostějov zve veřejnost na preventivní akci

DEN LEDVIN v Nemocnici  Prostějov
Kdy: 8. března 2012 od 8:00 do 14:00 h
Kde:  Nefrologická ambulance  oddělení hemodialýzy 
 (pavilon dětského oddělení, vstup zleva od polikliniky)

• Měření krevního tlaku a pulsu
• Vyšetření moče na přítomnost bílkoviny 

– v případě nálezu objednání k dalšímu vyšetření
• poradenství kvalifi kovaného personálu
• prezentace a prodej urologických přípravků za akční ceny

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost preventivního vyšetření zdarma.
Více informací na www.nempv.cz

Bezpečnostní informační systém
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Zápisy do prvních tříd základních škol jsou za námiZápisy do prvních tříd základních škol jsou za námi
V pátek 27. ledna se v Prostějově uskutečnily 

zápisy do prvních tříd. Podle prvních výsledků 
usedne příští rok do lavic kolem pěti stovek 
prvňáčků. Přesná čísla však budou známa až 
těsně před prvním zářijovým dnem. V souvis-
losti s vyhodnocením zápisů jsme požádali o 

zodpovězení několika otázek místostarostku 
Ivanu Hemerkovou, která oblast školství me-
todicky řídí.

Paní místostarostko, jak proběhly zápisy, 
byly někde zaznamenány nějaké problémy?

Na všech školách byly zápisy vzorně připra-
veny. Ředitelé škol i učitelé nachystali vše po-
třebné a navíc vytvořili na školách pohodovou 
atmosféru. Domnívám se, že rodičům i dětem 
se ve školách líbilo. Žádné problémy jsem ne-
zaznamenala.

Kolik dětí přišlo k  zápisům a kolik jich 
usedne v září do lavic?

V letošním roce se dostavilo k zápisu 590 
dětí.  Z  tohoto  počtu  požádalo o odložení 
školní docházky 101 rodičů. Tato čísla jsou 
velmi podobná těm loňským. Odhaduji, že 
v  příštím školním roce by do prvních tříd 
v Prostějově mohlo nastoupit kolem pěti set 
dětí.

Ví město už teď, jak budou rozloženy po-
čty prvních tříd na prostějovských základ-
ních školách?

Kolik bude prvních tříd v jednotlivých ško-
lách, je již víceméně zřejmé. Otazník máme jen 
u ZŠ a MŠ Jana Železného, kde je každoročně 
největší počet zájemců. Na ZŠ a MŠ Melantri-
chova  budou otevřeny dvě třídy, na ZŠ a MŠ 
Jana Železného, Sídliště svobody  tři nebo čtyři 
třídy. O upřesnění počtu se v těchto dnech ješ-
tě jedná. ZŠ a MŠ Palackého  otevře dvě třídy,  

v části Čechovice  pak jednu první třídu. Na 
ZŠ Valenty  budou dvě paralelní první třídy, na 
ZŠ Horáka tři. ZŠ a MŠ Kollárova otevře jednu 
první třídu a jednu specializovanou.  Na RG a 
ZŠ města Prostějova počítáme se dvěma prv-
ními třídami a na ZŠ Majakovského s jednou.

Bude počet základních škol ve městě do 
budoucna stačit?

Určitě bude. Na školách jsou ještě poměrně 
velké rezervy a v budoucnu je možné otevřít 
na některých školách větší počet prvních tříd.

V březnu proběhne také zápis 
v  mateřských školách, tam je situace 
vážnější?

Zápis do mateřských škol se bude konat 
30. března. Očekávám velký tlak na přijetí 
dětí. Mohu ale veřejnost ubezpečit, že všechny 
prostějovské děti, jejichž maminky budou na-
stupovat zpět do zaměstnání, budou přijaty.

-jg- 

Informace

Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanali-
zací na, Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku 
Vás u příležitosti oslav Světového dne vody 
srdečně zve na Den otevřených dveří, a to 
v  pondělí 19. března 2012 v odpoledních 
hodinách. Exkurze povedou zaměstnanci 
společnosti s  dlouhodobými zkušenostmi 
v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž 
budou připraveni reagovat na případné dota-
zy návštěvníků. 

Mini rozbor vody:

Návštěvníci i s dětmi a vnoučaty si mohou 
za pomoci laborantek MOVO provést rychlý 
mini rozbor vody ze své studny, kterou si při-
nesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové 
1,5 l láhvi od neslazené minerálky. Na místě 
tak lze zjistit pouze orientační hodnoty du-
sičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. Na zá-

kladě orientačního mini rozboru si mohou 
příchozí objednat akreditovaný rozbor vody 
se slevou. 

Doby prohlídek na objektech 
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.:

ČOV Kralický Háj, Prostějov
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
* Zde si návštěvníci mohou na místě zdar-

ma zjistit orientační hodnoty 3 ukazatelů: du-
sičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. A po té si 
mohou objednat akreditovaný rozbor. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668, www.smv.cz

Město Prostějov by rádo získalo dotaci na 
vybudování nového, tzv. oranžového hřiště 
v Čechovicích. To by mělo sloužit nejen fot-
balistům, ale i veřejnosti. Součástí projektu je 
také  jednání o směně pozemků. 

Projekt oranžových hřišť vzešel od  Nadace 
ČEZ.  Ta za dobu své existence podpořila vý-
stavbu už více než 160 dětských a sportovních 
hřišť částkou převyšující 217 milionů korun.

„Rádi bychom získali dotaci pro vybudo-
vání nového sportoviště, a to v Čechovicích 
za školou a sokolovnou, které spolu sousedí,“ 
upřesnil místostarosta Jiří Pospíšil (na sním-
ku), který dodal, že se pro výstavbu nového 
sportoviště město žádá dotaci ve výši jednoho 
milionu korun. 

V jednání byla varianta, že by hřiště bylo 
vybudováno pouze na pozemcích města. V 
takovém případě by ale mělo menší rozmě-
ry. „Zvažujeme mimo jiné i to, že bezúplatně 
převedeme stávající fotbalové hřiště Sokolům, 
a to  za předpokladu, že s námi Sokol Čecho-
vice vymění pozemek, který potřebujeme pro 
další rozšíření plánovaného sportoviště,“ uve-

dl starosta Miroslav Pišťák s tím, že současné 
čechovické hřiště stojí na pozemku města. 
„Dohodli jsme se tak, abychom podpořili 
sport a Sokol Čechovice, zejména fotbalisty, 
kterých je tam přes dvě stě,“ uzavřel Pospíšil.

Nově vybudované sportoviště o rozmě-
rech 60x25 metrů by mělo být nejen trénin-
kové, ale využívat jej budou  v dopoledních 
hodinách žáci základní školy, odpoledne pak 
fotbalisté i veřejnost. -red-

Den otevřených dveří 
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.

Vznikne v Čechovicích „Oranžové hřiště“?Vznikne v Čechovicích „Oranžové hřiště“?

INZERCE



Zápis dětí do mateřských 
škol v Prostějově se koná
v pátek 30. března 2012 
od 8.00 do 17.00 hodin

Mateřské školy v Prostějově:
ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská 

ul. 23, příspěvková organizace
pracoviště Mozartova ul. 43
ředitelství MŠ Prostějov, Moravská 

ul. 30, příspěvková organizace
pracoviště Raisova ul. 6
ředitelství MŠ Prostějov, Partyzán-

ská ul. 34
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
pracoviště Hanačka 3
ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81
ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 

24, příspěvková organizace (Vrahovice)
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollá-

rova ul. 4
pracoviště Husovo nám. 94
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melan-

trichova ul. 60
pracoviště Fanderlíkova ul. 69
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palac-

kého tř. 14
pracoviště ul. 5. května 7 (Čechovice)
pracoviště Mánesova ul. 15

ředitelství  ZŠ a MŠ Jana Železného 
Prostějov, Sídliště svobody 24/79

MŠ v areálu školy ředitelství 

ředitelství Cyrilometodějské gymná-
zium a MŠ v Prostějově, Komenského 
17 pracoviště MŠ sídliště Svobody 53 

(tel.: 581 115 003 nebo 733 755 888). 
Zřizovatel Arcibiskupství olomouc-

ké.

ředitelství Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola Prostějov, Ko-
menského 10

pracoviště Speciální mateřská škola 
Mozartova ul. 30, Prostějov.

Pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, 
tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením

tel.: 582 344 324
Zřizovatel Olomoucký kraj

Na jednotlivých pracovištích budou 
k dispozici konkrétní informace (k pro-
hlídce přezůvky s sebou).

Termín zápisu je stanoven po doho-
dě všech ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ ve 
městě Prostějově.

Zápis proběhne v souladu s ustano-
vením zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání v  plat-
ném znění.

Počet přijatých dětí podléhá stanove-
né kapacitě školy.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče 
(jejich zákonní zástupci) a předloží 
občanský průkaz, rodný list a očkovací 
průkaz dítěte.

V případě odvolání je možnost žá-
dost podat ke Krajskému úřadu Olo-
mouckého kraje, odbor školství, mlá-
deže a  tělovýchovy, Jeremenkova ul. 
40a. PaedDr. František Říha 

 vedoucí odboru školství, kultury
a sportu Městského úřadu Prostějov

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně Informace
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Prostějov/pr - Už vás někdy místo paní 
učitelky vyučoval klaun nebo Pippi dlouhá 
punčocha? Že ne? Tak studentům Angličtiny 
pro děti Prostějov/HDEE se to minulý týden 
podařilo! Celý třetí únorový týden se jim nesl 
v duchu radovánek Mardi gras nebo po česku 
Ostatků či Masopustu. Lektoři Angličtiny pro 
děti/HDEE totiž připravily pro svoje speciální 
pohádkové hosty spoustu zábavných aktivit, 
výuku tradičních tanců a humorné zpěvy. 
Odměnou jim pak byla typická masopustní 
pochoutka - kobliha nebo chcete-li „dou-
ghnut“ .

Samozřejmě to šlo nejlíp těm nejmenším, 
kteří na pohádky ještě věří, ale nakonec se 
podařilo trochu rozdovádět i starší studen-
ty. Přestože má Masopust v českých zemích 
dlouhou tradici, bohužel se pomalu z obec-
ného povědomí vytrácí. Nápad oživit tradici, 
přivezla se sousedního Rakouska lektorka a 
manažerka Angličtiny pro děti Prostějov Eva 
Šmídová. „U našich sousedů se „Fasching“, tj. 
náš Masopust, slaví na všech školách. Když 
jsem se před dvěma lety objevila v jedné zá-

kladní škole v inkriminované „Fat Tuesday“, 
byla jsem jako jediná zcela mimo mísu, le-
daže bych je přesvědčila, že jdu za turistu... 
Místo paní ředitelky se ve dveřích smál vod-
ník, chodby školy místo učitelů brázdily Pippi 
dlouhé punčochy, čarodějky, Robin Hood či 
hippie a všude voněly koblihy. Byť děti a ro-
diče našimi výstřelky asi  občas překvapíme, 
myslíme že nejen kvůli dětem to stojí za to!“

Pokud  chcete nasát trošku atmosféry rado-
vánek, karnevalů a hodování zavítejte tedy na 
www.angličtinaprodetiprostejov.cz, kde jsou 
kromě fotek z inkriminovaného týdne umís-
těny pod heslem MARDI GRAS písničky a 
říkanky k tomuto tématu. 

Angličtina chystá od března tohoto školního 
roku otevření pokračujícího kurzu pro školáky, 
optimální pro 3., 4., ale i 5. třídu základní školy. 
„V tomto kurzu jsou ještě poslední volná místa,“ 
hlásí Eva Šmídová. 

Na konci března se pak angličtináři vypraví 
opět na hon za velikonočním pokladem a od 
konce dubna se už začnou pomalu otevírat 
kurzy pro zápis na příští rok...

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV-HELEN DORON EARLY ENGLISH 
Angličtina pro princezny, kovbojky, pippilotty a čaroděje

Zápis dětí do MŠ v ProstějověZápis dětí do MŠ v Prostějově
Město Prostějov, Městský úřad Prostějov, odbor školství, kultury a sportu

Na Městském úřadě Prostějov je od 
září 2010 realizován projekt: 

ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI 
VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY A 
SLUŽEB MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

PROSTĚJOV.

Jak postoupila za rok a půl re-
alizace projektu od jeho zahájení 
v září 2010?

Projekt po úvodních nezbytných 
procedurálních aktivitách (výběrové 
řízení na poskytovatele služeb a pří-
slušného softwarového vybavení a 
úvodní proškolení osob v  problema-
tice procesního řízení a týmové spo-
lupráce) dospěl do stádia faktických 
činností, jejichž výsledkem v  tomto 
okamžiku je:

1)  podrobné  zmapování  klíčo-
vých 15 procesů na úřadě,

2)  vymezení  řídících, výkonných a 
podpůrných procesů,

3) postupné naplňování databáze 
procesů o dokumenty a produkty,

4) vytvoření procesní mapy činnos-
tí Městského úřadu Prostějov.

Ve zbývajícím období budou po-
stupně dopracovány nejdůležitější 
vzájemné vazby a propojení mezi 
jednotlivými činnostmi.  Do popisu 
procesů se ve zbývající etapě pro-
jektu aktivně zapojí využití zvole-
né softwarové aplikace, pomocí níž 
budou jasně identifikované proce-
sy, jejich návaznosti, odpovědnosti 
za provedení (resp. spolupráci) při 
zpracování jednotlivých činností, 
vstupy a výstupy jednotlivých pro-
cesů/resp. konkrétních činností, 
informační podpora jednotlivých 
činností, případně detailní popisy 
k  jednotlivým elementárním funk-
cím.  Projekt s využitím softwarové-
ho nástroje tak odstraní  dosavadní  
málo efektivní  neautomatizované 
modelování, ale především díky na-
staveným vazbám upozorní  např. 
na případné riziko duplicitních čin-
ností nebo naopak na ty fáze proce-
su, které díky plánovaným změnám  
by mohly zůstat nezabezpečeny.  

Projekt zahrnující  dokumentační 
a implementační práce bude ukončen 
v červnu 2012.

Procesní řízení na Městském úřadě 
Prostějov – projekt pokračuje

Tento projekt je fi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Prostějova
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Ptáte se na: 

Zastupitelstvu Olomouckého kra-
je jsem předkládal v září 2009 „Pro-
jekt Silnice pro rozvoj Olomouckého 
kraje na roky 2010 až 2012“. Pláno-
vaná částka na investiční akce vy-
plývající z  tohoto schváleného pro-
jektu činí zhruba 3 miliardy korun. 
Je zde zařazeno mnoho důležitých 
investičních akcí, jak pro okres Pro-
stějov, tak i naše město (Doposud se 
podařilo v okrese PV realizovat akce 
za zhruba 750 milionů korun i s vy-
užitím evropských peněz.). Je zde 

samozřejmě zařazena také „Přelož-
ka silnice II/366 Prostějov – sever“, 
známá mezi veřejností spíše jako 
tzv. severní obchvat. Tento tříkilo-
metrový obchvat má vést od kru-
hového objezdu v  Olomoucké ulici 
na výpadovku na Kostelec na Hané. 
Hlavním důvodem přeložení silnice 
za zhruba 390 milionů korun je pře-
devším odklonění tranzitní dopravy 
z centra města. Je otázkou času, kdy 
doprava bez tohoto obchvatu ze-
jména ve středu města může úplně 
zkolabovat. Olomoucký kraj, který 
je investorem, ve spolupráci s  měs-
tem Prostějovem dělá vše proto, 
abychom tuto významnou investič-
ní akci mohli co nejdříve začít re-
alizovat. Největším problémem pro 
samotnou realizaci jsou však výku-
py pozemků. Do února tohoto roku 
se z  80 smluv s  vlastníky pozemků 
podařilo uzavřít pouze 22 smluv. 
Současná legislativa při majetko-
právním vypořádání pozemků pro 
dopravní stavby ve veřejném zájmu 
neumožňuje zásadním způsobem 
urychlit výkupy pozemků bez při-
stoupení k procesu vyvlastňování. I 
tento proces je však velmi kompli-
kovaný. Stručně řečeno jsme jediná 
země v Evropské unii, kde příslušná 

legislativa je v této věci naprosto 
bezzubá. Pro informaci uvedu, že 
36  vlastníků souhlasí se stavbou na 
svých pozemcích za splnění urči-
tých podmínek ze strany Olomouc-
kého kraje. Nejčastější požadavky 
jsou na cenu nebo na výkupy celého 
pozemku. Opět zdůrazním, že tato 
stavba je zapracována do platného 
územního plánu města Prostějova a 
je v  souladu se „Zásadami územní-
ho rozvoje Olomouckého kraje“, ve 
kterých byla vymezena jako veřejně 
prospěšná stavba. Někteří vlastníci 
předmětných pozemků neustále 
spekulují, že by mohlo časem dojít 
ke změně územního plánu na sta-
vební pozemky a tím k vyšší kupní 
ceně, která je stanovena soudním 
znalcem dle tržního ocenění ve 
výši 400 korun za metr čtvereč-
ní. Olomoucký kraj bude i nadále 
s  městem Prostějovem intenzivně 
pokračovat v přípravě této pro naše 
město tak důležité a prospěšné stav-
by, aby bylo možné jí co nejdříve 
realizovat a využít finančních pro-
středků z Evropské unie.

Mgr. Alois Mačák, MBA
náměstek hejtmana Olomouckého 

kraje a člen Rady města Prostějova

INVESTIČNÍ AKCE SILNICE II/366 PROSTĚJOV 
– PŘELOŽKA SILNICE (TZV. SEVERNÍ OBCHVAT) 

Finanční úřad v  Prostějově oznamuje, že v  souvislosti  
s  podáváním daňových přiznání k dani z příjmu fyzických 
osob za rok 2011 v období od 26.3.2012 do 2.4.2012 rozšířil 
úřední hodiny pokladny a podatelny včetně úředních hodin 
v sobotu 31. 3. 2012 dopoledne, a to následovně:

Den podatelna Pokladna
26.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
27.3.2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
28. 3. 2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
29. 3. 2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
30. 3. 2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
31. 3. 2012 8:00 – 12:00 8:00 - 11:00
  2. 4. 2012 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00

Daňová přiznání je také možné podat poštou nebo elektro-
nicky (více informací naleznete na http://cds.mfcr.cz v  sekci 
DANĚ ELEKTRONICKY). Využití možnosti elektronického 
podání ušetří čas jinak strávený na poště nebo na podatelně 
fi nančního úřadu.

I když termín pro podání daňového přiznání je 2.4.2012, 
uvítáme jeho dřívější podání. Zároveň upozorňujeme, že v pří-
padě podání po stanovené lhůtě, kdy toto zpoždění bude del-

ší než 5 pracovních dnů, 
vzniká povinnost uhradit 
pokutu. 

Tiskopisy daňových přiznání můžete získat přímo na fi -
nančních úřadech nebo na internetových stránkách České 
daňové správy http://cds.mfcr.cz,  kde najdete: 

1. databázi daňových tiskopisů obsahující formuláře ve for-
mátu PDF k vytištění, do kterých však není technicky možné 
vyplňovat údaje v PC (daňové tiskopisy – databáze aktuálních 
daňových tiskopisů – daň z příjmů)

2. interaktivní formuláře přiznání, do nichž lze pro daň z pří-
jmů fyzických osob vyplnit údaje přímo v PC (daňové tiskopisy 
- interaktivní formuláře)

Platby daně z příjmu fyzických osob se provádí na účet č. 721 
- 97620811/0710, variabilní symbol – rodné číslo, konstantní 
symbol - 1148. 

Upozorňujeme, že datem úhrady daně je až den, kdy platbu 
obdrží poskytovatel platebních služeb, který vede účet fi nanč-
nímu úřadu. Pro řádné zaplacení daní  je tedy třeba počítat i 
s časem, který potřebují peněžní ústavy na převedení příslušné 
částky. 

Pokud jste osobou registrovanou k dani z příjmů fyzických 
osob a ve zdaňovacím období roku 2011 Vám daňová povin-
nost k dani z příjmů nevznikla, je třeba ve lhůtě pro podání 
přiznání tuto skutečnost fi nančnímu úřadu oznámit, např. for-
mou čestného prohlášení. 

Ing. Pavel Michalec, MBA
 ředitel Finančního úřadu v Prostějově

Informace Finančního úřadu v Prostějově  Informace Finančního úřadu v Prostějově  
k podávání daňových přiznání k dani k podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob  za rok 2011z příjmu fyzických osob  za rok 2011

Změny ve 
veřejné službě

Na základě novely zákona č. 
366/2011 Sb., kterou se mění zákon 
o pomoci v hmotné nouzi a další zá-
kony, dochází od 1.1.2012 ke změně 
v  systému výkonu veřejné služby a 
subjektu, který tuto službu zajiš-
ťuje. Veřejná služba je vykonávána 
bezplatně osobami v  hmotné nou-
zi a osobami vedenými v  evidenci 
uchazečů o zaměstnání. Rozumí se 
jí pomoc obcím a dalším subjektům 
zejména v  oblastech zlepšování ži-
votního prostředí, udržování čistoty 
ulic a jiných veřejných prostranství, 
pomoci v oblasti kulturního a spor-
tovního rozvoje a sociální péče.  Do 
31.12.2011 zajišťovalo výkon veřej-
né služby a výplatu dávek v hmotné 
nouzi Město Prostějov.  Tím byla 
zajištěna kontrola jednak ze strany 
odboru sociálních věcí, který dávky 
pomoci v hmotné nouzi vyplácel  a 
jednak kontrola pracovních výkonů 
těchto osob.  

Od 1.1.2012 celá agenda dávek 
pomoci v  hmotné nouzi přešla na 
Úřad práce spolu  s organizací vý-
konu veřejné služby. V  souvislosti 
s  tím byla Úřadem práce  orgá-
nům Města Prostějova předložena 
Smlouva o organizaci a výkonu ve-
řejné služby, která Městu Prostějovu  
nad míru určenou  zákonem  stano-
vuje povinnosti. 

V čem jsou povinnosti Města Pro-
stějova stanoveny nad rámec záko-
na?  

Úřad práce je ze zákona povinen 
uzavřít pojistnou smlouvu kryjící 
odpovědnost za škodu na majetku 
nebo na zdraví, kterou osoba vy-
konávající veřejnou službu způsobí 
nebo která jí bude způsobena. Dále 
je Úřad práce povinen zajistit pro 
osoby vykonávající veřejnou služ-
bu ochranné pomůcky a pracovní 
prostředky. Úřad práce nebyl na 
tyto povinnosti připraven. Neměl 
připravenou  pojistnou smlouvu a 
ani potřebné ochranné pomůcky a 
pracovní prostředky. Aby mohla být 
veřejná služba v roce 2012 vykoná-
vána a občané Prostějova, kteří se 
ocitli v  hmotné nouzi, či evidenci 
uchazečů o zaměstnání, měli mož-
nost se do ní zapojit, rozhodla Rada 
Města Prostějova o podepsání výše 
uvedené rámcové smlouvy.   V této 
smlouvě se  Město Prostějov zavá-
zalo zajistit pojištění osob vyko-
návajících veřejnou službu vlastní 
pojistnou smlouvou a také pro ně 
zajistit  a zaplatit ze svého rozpoč-
tu ochranné pomůcky a pracovní 
prostředky. Předpokládaná výše 
pojistného, které Město Prostějov  
zaplatí  do 30. 6. 2012 činí  4.500.- 
Kč a náklady na ochranné pomůcky 
činní cca 75 Kč na osobu. Pojistné 
se ÚP  zavázal Městu Prostějovu  
refundovat.

 Smlouva byla uzavřena na dobu 
určitou a to  do 30. 6. 2012. Tato 
doba by měla být pro ÚP dostatečná 
na to, aby dokázal dostát svým zá-
konným povinnostem a nepřenášel 
je na Město Prostějov.  -OKT-
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Na semináři pořádaném pro za-
stupitele byl představen návrh no-
vého multifunkčního centra, které 
by mělo vyrůst v Prostějově. Návrh 
zpracovalo STYLE STUDIO, s.r.o., 
Újezd, Ing. arch. Petr Gottwald, Ing. 
arch. Eva Uchytilová. Studie nového 
multifunkčního centra je založena na 
možnosti pořádání jak kulturních, tak 
sportovních akcí. 

Na webových stránkách města 
www.prostejov.eu si můžete prohléd-
nout návrh tohoto zařízení. Zatím 
není vytipována lokalita, kde by měla 
stavba vyrůst, město zvažuje nejrůz-
nější možnosti. 

Vnější vzhled multifunkčního 
centra je pouze ilustrační. Jde o 
představení kapacity a multifunkč-
nosti zamýšleného centra, o mož-
nost poměrně rychlé změny účelu 
využití interiéru ke kulturním či 
sportovním potřebám, o rozmístění 
tribun, koncepci menších salonků 
apod.

Stejně tak není součástí návrhu 
studie parkoviště příslušícího k 
multifunčnímu centru. Co se týče 
parkování - objekt multifunkčního 
centra bude umístěn v takové loka-
litě, aby u něj vzniklo parkoviště s 
dostatečnou kapacitou pro návštěv-
níky zařízení.

Multifunkční centrum 
Prostějov

1. března – Zákon o trestní odpověd-
nosti právnických osob – přednáší před-
seda senátu Nejvyššího senátu ČR a hlav-
ní autor tohoto nového zákona!

Parlament České republiky projed-
nal a schválil dne 6. 12. 2011 vládní 
návrh zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim 
(přehlasoval veto prezidenta republi-
ky). Obsahem semináře bude výklad 
této nové úpravy, včetně možných pří-
stupů k deliktní odpovědnosti právnic-
kých osob. Probrány budou nejenom 
obecné otázky a jednotlivá ustanovení 
nového zákona, ale i konkrétní možné 
problémy při jeho aplikaci v praxi, a to 
se zaměřením na souvislost s trestním 
zákoníkem a trestním řádem.

Přednáší – Prof.JUDr. Pavel Šámal, 
Ph.D. – předseda senátu Nejvyššího sou-
du ČR a hlavní autor zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob.
Místo konání Národní dům, 

přednáškový sál, od 9 hodin.

27. března – Zákon o zaměstnanos-
ti po novelách v  roce 2012 – přednáší 
JUDr. Bořivoj Šubrt

Seminář je zaměřen na aktuální in-
formace a změny v oblasti zákona o za-
městnanosti po novelách v  roce 2012. 
Přednáší JUDr. Bořivoj Šubrt – ne-
závislý poradce v  oblasti pracovního 
práva, předseda Asociace pro rozvoj 
kolektivního vyjednávání a pracovních 
vztahů. Místo konání Národní dům, 
přednáškový sál, od 9 hodin.

V  případě zájmu je nutné potvrdit 
účast na OHK, kde také získáte ke všem 
seminářům podrobné informace,  tel. č. 
582332721, 582332721, email: ohkpv@
ohkpv.cz  Doporučujeme Vám včasnou 
rezervaci místa.

CZECHPOINT NA OHK - 
- STAČÍ POUZE ZAVOLAT 

ČI POSLAT EMAIL

Ověřování: Ověřování listin a ověřo-
vání pravosti podpisu

Ověřené výpisy z: Obchodního rejs-
tříku, Katastru nemovitostí, Živnos-
tenského rejstříku, Rejstříku trestů, 

Insolvenčního rejstříku, Registru řidi-
čů-výpis bodového hodnocení osoby, 
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 
Registru Ministerstva životního pro-
středí – informační systém odpadové-
ho hospodářství

Další služby: Provedení autorizované 
konverze dokumentů, Vyřízení žádosti 
o zřízení datové schránky, Přijetí podání 
podle § 72 živnostenského zákona.

Provozní doba:   Po-Čt  8,00 – 12,00  
12,30 - 16,00 hod     Pá  8,00 - 13,00 hod

Možnost dohodnutí termínu i mimo 
provozní dobu, stačí jen zatelefonovat!

Kontakty: Lidická 6, tel.č. 582332721, 
582332489, ohkpv@ohkpv.cz www.ohk-
pv.cz Helena Chalánková

 Ředitelka OHK v Prostějově

Okresní hospodářská komora v Prostějově připravila Okresní hospodářská komora v Prostějově připravila 
na měsíc březen tyto odborné semináře:na měsíc březen tyto odborné semináře:

KULTURA

PLES

SPORT
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Město Prostějov obdrželo studii obchodní Galerie, kterou zpracovala společnost MANTHELLAN. Celá studie je 
zveřejněna na webových stránkách města Prostějova www.prostejov.eu. Přinášíme vám několik ukázek ze studie.

INTERNET

TELEVIZE

TELEFON

www.infos.cz
INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

INZERCE

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ČESKÉ OBCHODNÍ 
INSPEKCE NA ROK 2012

Konzultační dny České obchodní inspekce proběhnou vždy první pra-
covní pondělí každého měsíce roku 2012 v  zasedací místnosti Odboru  
rozvoje a investic  č.dv. 435 ve třetím poschodí Městského úřadu Prostě-
jov, Školní 4, a to v níže uvedených termínech:

  Březen  -    5. 3. 2012
  Duben  -   2. 4. 2012
  Květen  -    7. 5. 2012
  Červen  -   4. 6. 2012
  Červenec -    2. 7. 2012
  Srpen  -    6. 8. 2012
  Září  -    3. 9. 2012
  Říjen  -  1. 10. 2012
  Listopad  -  5. 11. 2012
  Prosinec  -  3. 12. 2012

Konzultace probíhají v časovém rozmezí od 13:00 do 16:00 hodin. 
Bližší informace je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad 

Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy (dv. č. 143 – 147).
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Od řady občanů dostáváme stejné 
či víceméně podobné dotazy: Jsou už 
všechny bionádoby a kompostéry roz-
dány? Kudy jezdí svozové vozidlo a kde 
tento odpad končí?

Odpovídáme:
Bionádoby byly vydávány od kon-

ce měsíce října 2011 a dne 16. 1. 
2011 byly občanům vydány posled-
ní. Město zakoupilo celkem 600 ks 
bionádob. Kompostérů pak pořídilo 
700 ks a ještě zbývá cca 45 na skla-
dě. Tyto kompostéry budou vydává-
ny v  pondělí 2. 4. 2012 na sběrném 
dvoře, Průmyslová ulice od 14.00  
do 17.00 hodin do vyčerpání zásob. 
Zájemci o kompostéry si s  sebou 
přinesou občanský průkaz, vydá-
vání probíhá na základě Smlouvy o 
výpůjčce.

Bionádoby jsou občanům zapůj-
čeny na základě smlouvy. Za výpůjč-
ku, ani za odvoz a likvidaci odpadu 
z  bionádob se neplatí. Bioodpad je 
složka komunálního odpadu, a tudíž 

je již placen na základě Obecně zá-
vazné vyhlášky o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů.

Společnost .A.S.A. TS Prostějov, 
s.r.o. vyváží biopopelnice každý sudý 
týden v sobotu od 7.00 hodin. Odpad 
odváží jedno svozové vozidlo a po 
městě najede v den svozu cca 110 km. 
Vzhledem k  zimnímu období je bio-
odpadu zatím minimální množství.   
V  listopadu se odvezlo 1,51 tuny a 
v prosinci 7,2 tuny.

Předpokládáme, že nárůst objemu 
bioodpadu se projeví hlavně v  době 
vegetace, kdy v  bionádobách bude  
odpad ze zahrad, který dřív končil 
v popelnicích na zbytkový komunální 
odpad.  

Bioodpad se odváží k dalšímu zpra-
cování do fi rmy Spreso, s.r.o. Kralice 
na Hané. Ilona Kovaříková, 

Odbor správy a údržby majetku města

LISTÁRNA: 

Po deseti letech každoročního orga-
nizování letních Mezinárodních sochař-
ských sympozií Hany Wichterlové do-
chází ke změně. Letošní pokračování se 
ve Smetanových sadech konat nebude. 
Toho nejbližšího se účastníci a návštěvní-
ci dočkají v roce 2014 a poté každé další 
tři roky.

Co je důvodem?
„Jednak jsme k  tomuto opatření při-

stoupili v  rámci úspor, protože jedno 
sympozium přijde zhruba na 300 tisíc 
korun. Dalším důvodem je i skutečnost, 
že za deset let trvání akce bylo vytvoře-
no přes šedesát soch, jejichž údržba stojí 
městskou pokladnu další desetitisíce ko-
run ročně. Navíc se čím dál tím častěji 
potýkáme s  problémem jejich umístění. 
Smetanovy sady jsou už plné a napří-
klad do škol se mnohé sochy nevejdou. 
Domníváme se, že určitý časový odstup 
mezi pořádáním jednotlivých sympozií 
je proto nezbytný,“ vysvětlila místosta-
rostka Ivana Hemerková.  -jg-mik-

Sochařské sympozium jednou za tři roky

INZERCEINZERCE

Termín březnové lekce nordic 
walkingu vybírám kvůli uzávěr-
ce Radničních  listů už v polovi-
ně února. Doufám tedy, že když 
zvolím čtvrtek 29. března v 16.30 
hodin, bude počasí  takové, že 
přiláká řadu nových zájemců o 
tento zdravý pohyb se speciální-
mi holemi. Únorovou lekci jsem 
nakonec kvůli mrazivému počasí od-
volala, na konci března už snad teploty 
hluboko pod nulou nehrozí. Věřím 
tedy, že se nás v Kolářových sadech u 

hvězdárny sejde co nejvíc. 
Na lekci v rámci projektu 
Zdravého města Prostějov 
se předem telefonicky při-
hlaste na čísle 732 635 360 
nebo mailem na adrese Se-
hnalovalenka@seznam.cz . 
Uveďte i svou výšku, abych 
pro vás mohla vzít správné 

hole! Pokud máte svoje hole, můžete 
přijít i bez přihlášení. Na setkání se 
těší cvičitelka nordic walkingu Lenka 
Sehnalová.  -les-

Březen s nordic walkingem

INZERCE
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V roce 2011 byly realizovány i další investiční akce, které příznivě ovlivnily život v našem městě.

Významné stavebně investiční akce roku 2011 - 2. část

Rekonstrukce komunikace Sladkovského Historie a současnost města z Radniční věže

Regenerace sídliště Dolní

CS Sídliště svobody (Anglická – Jungmanova)

CS a komunikace Bratří Čapků

ZŠ Dr. Horáka – sluneční kolektor

Významnou akcí v  oblasti dopravy byla komplexní rekonstrukce 
přednádražního prostoru v  lokalitě místního nádraží. Investiční 
akce byla realizována za příspěvku z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava ve výši 11,5 mil. Kč. 

V rámci investiční akce byla provedena celková rekonstrukce rad-
niční věže za účelem zpřístupnění veřejnosti. Investiční akce byla 
realizována s  poskytnutím prostředků z  Regionálního operačního 
programu Střední Morava ve výši 5,2 mil. Kč.

V rámci investiční akce byla provedena výstavba komunikace, parko-
viště a chodníků. Celkové náklady činily 7,3 mil. Kč. 
Dotace z MMR činila 4 mil. Kč.

Cyklistická stezka v délce cca 420 m byla vybudována za příspěvku 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř 1 mil. Kč. 
Celkové náklady činily 4 mil Kč.

Za příspěvku Olomouckého kraje ve výši 0,3 mil. Kč byla vybudována 
cyklistická stezka o délce 160 m. Současně proběhla rekonstrukce 
komunikace. Náklady 2,3 mil. Kč.

Na základní škole Dr. Horáka bylo instalováno 40 ks solárních 
panelů na ohřev teplé vody pro kuchyň a zázemí plaveckého bazé-
nu školy. Náklady činily 1,5 mil. Kč. Dotace z Operačního progra-
mu životního prostředí ve výši cca 1,2 mil. Kč.
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Starosta města Prostějova Miroslav Pišťák 
obdržel od ředitele územního odborného 
pracoviště Národního památkového ústavu 
v Olomouci Mgr. Františka Chupíka, PhD., 
dopis, ve kterém se mimo jiné uvádí:

„Národní památkový ústav, spolu s  dalšími 
institucemi zastoupenými v komisi pro hodnoce-
ní přihlášky do výše uvedené soutěže, vyhodnotil 
přihlášku města Prostějova do této soutěže. Ko-
mise se seznámila podrobně s výsledky, kterých 
dosáhlo každé přihlášené město v oblasti  péče 
o chráněný památkový fond v rámci Programu 
regenerace v roce 2011 i v letech bezprostředně 
předcházejících a konstatuje, že pozornost vě-
novaná cílevědomému obnovování kulturního 
dědictví, nacházejícímu se v  MPZ Prostějov, 
je dlouhodobě na vysoké úrovni. Přihláška do 
soutěže byla zpracována po obsahové i formální 
stránce na vysoké úrovni a splňuje požadovaná 
kritéria. Komise během hodnocení kladně oce-
ňovala značný objem fi nančních prostředků, 
jež město investuje do obnovy a uchování kul-
turního dědictví mimo programové fi nancování 
Programu regenerace. Zároveň oceňuje snahu 
výkonného orgánu památkové péče postihovat 
důsledně prohřešky proti pravidlům památkové 
péče (plastová okna). Nelze také opominout mi-
mořádně fi nančně a věcně náročné naplňování 
využití místního zámku, jež je nedlouho dobu ve 
vlastnictví města. Za kultivovaný projev (a nepří-
liš častý v této rovině) nabídce cestovnímu ruchu 
lze bezesporu zařadit decentní úpravu vedoucí 
ke zpřístupnění radniční věže pro návštěvníky 
města. Město Prostějov prokazuje dlouhodobě 
velmi dobré výsledky na poli péče o městskou pa-
mátkovou zónu a skončilo za vítězem krajského 
kola 2011.“ 

Na doplnění uvádíme několik zajímavostí, 
vztahujících se k regeneraci městské památ-
kové zóny v  Prostějově a jejímu průběhu 
v roce 2011:

Městská památková zóna (MPZ) v Prostě-
jově byla prohlášena Vyhláškou o prohlášení 
historických jader měst za památkové zóny 
Jihomoravského krajského národního výbo-
ru v Brně 20. listopadu 1990. Město Prostějov 
se účastní Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památko-
vých zón Ministerstva kultury České republiky 
již od devadesátých let. V roce 1996 byl zpra-
cován první program regenerace MPZ Pros-
tějov na období (po pozdějším doplnění) do 
roku 2010, na léta 2011 – 2020 byl zpracován 
a schválen zcela nový, komplexní program re-
generace městské památkové zóny, na jehož zá-
kladě probíhá regenerace městské památkové 
zóny v Prostějově v současnosti.

Centrum Prostějova, tvořící městskou pa-

mátkovou zónu, je dochovaným urbanistic-
kým komplexem staveb z období gotiky, rene-
sance, baroka, klasicismu, historismu, secese i 
moderní architektury. Hranice zóny tvoří ulice 
Vápenice, Blahoslavova, Palackého, Komen-
ského, Netušilova, náměstí Edmunda Husserla 
a počátek Svatoplukovy ulice s klášterem Milo-
srdných bratří. V městské památkové zóně leží 
44 nemovitých kulturních památek a 1 národní 
kulturní památka – Národní dům.

Z  urbanistického hlediska je prostějovská 
památková zóna ojedinělým komplexem his-
torických náměstí, která spolu vytvářejí prak-
ticky souvislou plochu a do značné míry určují 
charakter celé zóny (na území MPZ se nachází 
20 ulic a celkem 12 náměstí!). Kromě vlastního 
území městské památkové zóny leží na území 

města řada dalších významných kulturních 
památek, zejména z období gotiky, baroka, se-
cese a funkcionalismu. Jedná se např. o několik 
kostelů (kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Cyri-
la a Metoděje a další), secesní areál městského 
hřbitova, několik významných moderních 
domů a vil (např. vila Anastázie Neherové, vila 
dr. Františka Kovaříka, vila Ing. Josefa Kovaříka 
a další) a v neposlední řadě také drobné stav-
by a památníky (kapličky v okrajových částech 
města, kříže, pomníky aj.). Řada hodnotných 
staveb, zejména z období 20. a 30. let 20. století, 
není zatím prohlášena kulturními památkami.

Mezi architektonicky nejcennější součásti 
prostějovské památkové zóny patří bezesporu 
Národní dům (od roku 2008 národní kultur-
ní památka, jediná v celém regionu), zámek a 
Nová radnice – obnova těchto kulturních pa-
mátek je pravidelně zařazována do programu 
regenerace.

V  roce 2011 v  rámci obnovy kulturních 

památek proběhlo na území celého města cel-
kem 19 akcí obnovy s rozpočtem více než 42 
milionů Kč (to představuje téměř 4% ročního 
rozpočtu města). Na území městské památko-
vé zóny to bylo celkem 16 akcí v celkové výši 
téměř 40 milionů Kč. K tomu je třeba připočí-
tat i výdaje na celkovou obnovu infrastruktury 
a ostatních objektů v památkové zóně ve výši 
přes 27 milionů Kč.

Většina akcí obnovy památek byla fi nanco-
vána z vlastních zdrojů jednotlivých vlastníků, 
zejména z rozpočtu města Prostějova, bez vyu-
žití státních prostředků Programu regenerace  z 
důvodu velmi omezených, spíše symbolických 
a motivačních prostředků, poskytovaných stá-
tem prostřednictvím tohoto programu – v roce 
2011 získalo město Prostějov v rámci Progra-
mu regenerace od státu částku 200 tisíc Kč.

V rámci Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny v roce 2011 proběhly celkem 3 
akce, a to další etapa restaurování barokních 
nástěnných maleb v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého, restaurování vstupního portálu tzv. Nové-
ho domu na náměstí T. G. Masaryka a obnova 
fasády východního a části jižního křídla zámku. 

Mezi akce obnovy, realizované v městské pa-
mátkové zóně mimo rámec Programu regene-
race v roce 2011, patřily např.:

* Restaurování věžních hodin, hodinového 
stroje a orloje Nové radnice

* Celková repase a přesklení oken kavárny 
Národního domu

* Restaurování dřevěných portálů vstupů na 
východní straně zámku

* Obnova části původních rozvodů Nové 
radnice

* Celková rekonstrukce Městské knihovny

* Obnova historických veřejných prostran-
ství – nám. E. Husserla, ul. Šerhovní

a řada dalších.
Nakonec nesmíme zapomenout ani na ob-

novu a zpřístupnění věže Nové radnice pro 
širokou veřejnost – ta proběhla za fi nanční spo-
luúčasti Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Morava.

Na úspěchy v regeneraci městské památkové 
zóny v roce 2011 chce město navázat i v letoš-
ním roce – v polovině roku bude dokončena 
rozsáhlá rekonstrukce jižního a západního kří-
dla prostějovského zámku pro potřeby Základ-
ní umělecké školy Vladimíra Ambrose a chystá 
se i řada dalších akcí.

Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí oddělení 
památkové péče stavebního úřadu 

Městského úřadu Prostějov

Vyhodnocení krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011

INZERCE

Fasáda zámku po obnově v rámci Programu regenerace městské památkové 
zóny

Obnova portálu Nového domu na 
hlavním náměstí

Východní fasáda prostějovského 
zámku před obnovou

Restaurování barokních nástěnných maleb v kostele sv. Jana Nepomuckého 
při klášteře Milosrdných bratří na Svatoplukově ulici



Letos se opět koná festival lidsko-práv-

ních dokumentárních filmů organizace

Člověk v tísni, o.p.s. Jeden svět 2012.

Dokumenty se tentokrát netradičně

budou promítat v komorních prostorách

Kavárny ve Špalíčku v Prostějově, v ter-

mínu 20. – 22. března. Součástí festivalu

jsou také speciální projekce pro školy,

které budou probíhat ve stejném ter-

mínu v Kinoklubu Duha v Prostějově.

Hlavní téma 14. ročníku festivalu reprezentu-

jí  filmy v kategorii „Protesty, nepokoje,

revolta“. Dalšími filmovými kategoriemi

jsou „Spolu navzdory“ se sociálními tématy a

„Tak zvaná civilizace“, jako téma z oblasti

ekologie. Festival bude probíhat ve 41

městech po celé České republice. V Olo-

mouckém kraji se festival koná nejen v Pro-

stějově ale také v Přerově a v Olomouci, kde

má festival již dlouholetou tradici a bohatý

program. Festival v Prostějově byl v loňském

roce podpořen městem Prostějovem. 

Informace o festivale a kontakty naleznete

na www.jedensvet.cz  a na facebooku pod

názvem Jeden svět Prostějov.

Co uvidíte na Jednom světě 2012 v Pro-

stějově:

„Letošní výběr dokumentů festivalu v Prostě-

jově reprezentují zejména české filmy,

které jsou dle mého názoru kvalitní a zpra-

covanými tématy blízké našemu divákovi.“

říká organizátorka prostějovského festivalu

Iva Linhartová.

V rámci doprovodného programu se bude

15. 3. v 18:00 hod. promítat maraton Non-

Comm – sociálních spotů v Baru 12 opic v

Prostějově. Sociální spoty často vtipnou,

jindy šokující formou upozorňují na téma-

ta, jako jsou devastace životního prostředí,

domácí násilí či rasismus. Jiné mají za cíl

kultivovat způsoby našeho jednání, napří-

klad v oblasti bezpečnosti na silnicích, a v

mnoha zemích reálně zvyšují míru občan-

ské angažovanosti lidí v boji proti sociální

diskriminaci či ochraně práv zvířat. Pro-

mítání je bezplatné.

Program hlavních projekcí pro veřejnost

v Kavárně ve Špalíčku je následující:

20. 3.  18:00 – Závod ke dnu, Vít Janeček,

Czech Republic, 82 min./Snímek o sou-

časné problematice práce a ekonomiky. Ve

filmu jsou zaznamenány výpovědi býva-

lých zaměstnanců OP Prostějov, ekonomky

Ilony Švihlíkové, sociologa Jana Kellera a

dalších odborníků o smyslu práce v dnešní

společnosti. Po filmu bude následovat

debata s odborníkem na dané téma.

21. 3. 17:00 - Nedáme se umlčet, (Zero

Silence), Jonny von Wallström, Javeria

Rizvi Kabani, Alexandra Sandels, Sweden,

57 min./ Snímek z roku 2011 zaznamenává

příběhy mladých lidí, aktivistů, účastnících

se revolucí v Tunisu, Egyptě a Libanonu.

Dokument podává aktuální ucelený pohled

na průběh revolucí v těchto zemích.

21. 3. 19:00 – Láska v hrobě, (Love in the

Grave), David Vondráček, Czech Republic,

74 min./Hrdiny časosběrné lovestory Davi-

da Vondráčka jsou Jan a Jana, dva lidé bez

přístřeší, kteří našli domov na opuštěném

evangelickém hřbitově v pražských Stra-

šnicích. Dokument nezavírá oči před

nepříjemnými aspekty bezdomovectví a

ukazuje, kam až člověka může dovést

nefunkční rodinné zázemí či osobní tragé-

die. Po filmu bude následovat debata s

odborníkem na dané téma.

22. 3. 18:00 - Pod sluncem tma, Solar Eclip-

se, Martin Mareček, Czech Republic, 83 min./

Nejnovější snímek renomovaného českého

dokumentaristy Martina Marečka nás zavede

do odlehlé zambijské vesnice Masuku. Doku-

ment o misi českých rozvojových expertů

Milana Smrže a Tomáše Tožičky na rozvo-

jovém projektu v Zambii vznáší otázky o nej-

různějších úskalích rozvojové pomoci.

Snímek získal hned tři ocenění na festivalu

dokumentárních filmů v Jihlavě - hlavní cenu

v soutěžní sekci Česká radost, Cenu diváků a

Cenu Silver Eye. Po filmu bude následovat

debata s odborníkem na dané téma.

(Vstupné na každou projekci je 50,- Kč.
Změna programu vyhrazena.) -red-

Závěrem loňského roku vydal Okrašlo-

vací spolek ve spolupráci se Státním

okresním archivem velmi vydařený

Kalendář osobností pro rok 2012.

„Vzhledem k velkému zájmu občanů o

tento kalendář, se rozhodl Okrašlovací spo-

lek zajistit ještě pár desítek kusů jako

dotisk. Přibližně čtyřicítka kalendářů bude

pro ty, kteří si je objednali, k dispozici od 2.

dubna Regionálním informačním centru v

zámku na Pernštýnském náměstí,“ říká

předsedkyně Okrašlovacího spolku a radní

Milada Sokolová. -jg-
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Dotisk Kalendáře osobností na rok 2012 

Festival Jeden svět v Prostějově

Kalendář pokřtili v závěru loňského roku

Milada Sokolová, starosta města Miroslav

Pišťák a ředitelka Státního okresního archivu

Dana Roháčková.



PÁTEK 23. BŘEZNA

15.30 Hurá do Afriky!

německý animovaný rodinný film

Výpravné dobrodružství od slavného autora dět-
ských knih – Ericha Kästnera
Režie: R. Kloos a H. Tappe, 93 min, český dabing,

premiéra, mládeži přístupný

17.30 John Carter: Mezi dvěma světy 3D 

Americké akční sci-fi

Nebude měsíce bez velkolepého sci-fi příběhu.
Tentokráte se vypravíme na tajemnou a exotickou
planetu Barsoom…..
V hl. rolích: T. Kitch, L. Collins, S. Mortonová aj.,

režie: Andrev Stanton, 137 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži přístupný.

20.00 John Carter: Mezi dvěma světy 3D 

SOBOTA 24. BŘEZNA

15.00 Hurá do Afriky! 

17.30 John Carter: Mezi dvěma světy 3D 

20.00 John Carter: Mezi dvěma světy 3D  

NEDĚLE 25. BŘEZNA

15.00 Hurá do Afriky ! 

17.30 John Carter: Mezi dvěma světy 3 D 

20.00 John Carter: Mezi dvěma světy 3 D 

PONDĚLÍ 26. BŘEZNA

17.30 Zkrat

americký akční thriller

Dokonale vymyšlená léčka, Vyjde nebo ne ? 

V hl. rolích: G. Caranová, E. McGregor, M.

Fassbender, režie: Steven Soderbergh, české titul-

ky, mládeži do 15 let nepřístupný

20.00 Miláček

anglické filmové drama

Božský a nádherný dívčí idol - Robert Pattinson
jako Miláček podle Guy de Maupassanta . 
V hl. rolích: R. Pattinson, U. Thurmanová, Ch.

Ricciová, K. S. Thomasová, režie : D. Donellan

a N. Ormerod, 120 min, české titulky, premiéra,

pro mládež do 12 let nevhodný

14

Věnujte pozornost dřívějšímu

začátku promítání !!!

ČTVRTEK 1. BŘEZNA

17.00 Válečný kůň

americké válečné drama 

Nový film režiséra Stevena Spielberga 
V hl. rolích: E. Watsonová, D. Thewlis, režie:

Steven Spielberg, 150 min, české titulky, premié-

ra, pro mládež do 12 let nevhodný 

20.00 Železná lady

anglický životopisný film

Bez kompromisu …Oceněno Zlatým glóbem za
nejlepší ženský herecký výkon v dramatu!
V hl. roli: M. Streepová režie: P. Lloydová, 105

minut, české titulky. Premiéra,  do12 let nevhodný

PÁTEK 2. BŘEZNA

17.00 Válečný kůň

20.00 Železná lady

SOBOTA 3. BŘEZNA

17.00 Válečný kůň 

20.00 Železná lady

NEDĚLE 4. BŘEZNA

17.00 Válečný kůň 

20.00 Železná lady 

PONDĚLÍ 5. BŘEZNA

14.00 Motýlí čas

ČR 1990, 93 min., režie: B. Pojar

17.30 Můj týden s Marilyn

koprodukční film 

Příběh jednoho nezapomenutelného týdne… s
Marilyn! Oceněno Zlatým glóbem!
V hl. rolích: M. Williamsová, E. Redmayne, K.

Brannagh, J. Denchová, režie: Simon Curtis, 99

min, české titulky, premiéra, mládeži přístupný 

20.00 Signál

česká komedie 

Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové komedii
Tomáše Řehořka 
V hl. rolích: V. Dyk, K.. Hádek, B. Polívka, K.

Roden, K. Winterová, J. Menzel aj., režie: Tomáš

Řehořek, 115 min, premiéra, mládeži přístupný 

ÚTERÝ 6. BŘEZNA

17.30 Můj týden s Marilyn 

20.00 Signál 

STŘEDA 7. BŘEZNA

17.30 Můj týden s Marilyn 

20.00 Signál 

ČTVRTEK 8. BŘEZNA

17.30 Signál 

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

PÁTEK 9. BŘEZNA

17.30 Čtyři slunce

20.00 Signál

22.15 Signál 

SOBOTA 10. BŘEZNA

17.30 Čtyři slunce

20.00 Signál

22.15 Signál 

NEDĚLE 11. BŘEZNA

17.30 Čtyři slunce 

20.00 Signál

PONDĚLÍ 12. BŘEZNA

17.30 Tohle je válka

americká akční komedie 

Jak lehce lze ze souboje o dívku udělat Třetí svě-
tovou válku…
V hl. rolích: T. Hardy, Ch. Pine, R, Witherspoonová

aj. Režie: McG; 96 min, české titulky, mládeži pří-

stupný.

20.00 Ghost Rider 2 3D

americký thriller

Nicolas Cage se vrací jako Johny Blaze ve filmu
Ghost Rider 2 a ve formátu 3D!
V hl. rolích: N. Cage, I. Elba, C. Hinds,

Ch.Lambert, režie: M. Neveldine a B. Taylor, 95

min, české titulky, premiéra, mládeži přístupný

ÚTERÝ 13. BŘEZNA

17.30 Tohle je válka

20.00 Ghost Rider 2 3D

STŘEDA 14. BŘEZNA

17.30 Tohle je válka

20.00 Ghost Rider 2 3D

ČTVRTEK 15. BŘEZNA

17.30 Probudím se včera

česká školní komedie

Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera!
V hl. rolích: E. Josefíková, J. Mádl, F, Blažek, M.

Válková, V. Preiss, režie: M. Šmídmajer, 120 min,

premiéra, mládeži přístupný.

20.00 Probudím se včera

PÁTEK 16. BŘEZNA 

15.30 Lorax

americký animovaný film

Smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových
čísel pro děti…
Režie: Chris Renaud, 94 min, český dabing, pre-

miéra, mládeži přístupný

17.30 Probudím se včera

20.00 Ghost Rider 2 3D

22.15 Ďábel v těle

americký horor

Pozdní hodina je i v kině nejlepším časem 
k vymítání ďábla…
Režie: W. B. Bell, české titulky, premiéra, mláde-

ži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 17. BŘEZNA

15.00 Lorax

17.30 Probudím se včera 

20.00 Nepřítel pod ochranou

americký thriller

Jedno z tajných vězení CIA je prý také v Kapském
Městě….
V hl. rolích: D. Washington, R. reynolds, B.

Gleson, režie: Daniel Espinosa, 114 min, české

titulky, premiéra, do 15 let nepřístupný

22.15 Ďábel v těle

NEDĚLE 18. BŘEZNA

15.00 Lorax

17.30 Probudím se včera

20.00 Nepřítel pod ochranou

PONDĚLÍ 19. BŘEZNA

14.00 Malá mořská víla 

ČR 1976, 76 min., režie: K. Kachyňa

17.30 Probudím se včera 

20.00 Probudím se včera

ÚTERÝ 20. BŘEZNA

17.30 Probudím se včera

20.00 Perfect Sense

koprodukční moderní love story

Neobyčejné skloubení melancholie
a romantiky. Moderní love story.
V hl. rolích: E. McGregor, E. Greenová režie:

David Mackenzie, 92 min, české titulky, premié-

ra, mládeži přístupný

STŘEDA 21. BŘEZNA

17.30 Probudím se včera

20.00 Perfect Sense 

Opét záznam opery z MET v New Yorku !!!

ČTVRTEK 22. BŘEZNA

18.00 Lazebník sevillský

Komická opera G. Rossiniho o dvou dějstvích
z roku 1816
Délka představení: 3 hodiny 11 minut 1 přestávka

Nastudováno v italském jazyce; v přenosu jsou

použity anglické a české titulky

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

SOBOTA 3. BŘEZNA

15.00 Alvin a Chipmunkové 3

americký animovaný film

Chipmunkové jsou zase zpět a pěkně to roz…
a rozpiští!
Režie: Mike Mitchell, 87 min, český dabing,

repríza, mládeži přístupný. VSTUPNÉ: 80 Kč 

17.30 Alvin a Chipmunkové 3

VSTUPNÉ: 80 Kč

20.00 Paranormal Activity 3

americký horor

Odhalte tajemství paranormálních aktivit…..
Režie: H. Joost, A. Schulman, 84 min, české

titulky, repríza, mládeži do 15 let nepřístupný.

VSTUPNÉ: 80 Kč

STŘEDA 7. BŘEZNA

15.00 Alois Nebel - Bio Senior

ČR 2011, 84 min, režie: T. Luňák VSTUPNÉ: 35 Kč

SOBOTA 10. BŘEZNA

15.00 Šmoulové

americký kombinovaný film   

Gargamel je vypudil z rodné vesnička a ocitli
se… v New Yorku !!!
Režie: R. Gosnell, 102 min, český dabing,

repríza, mládeži přístupný. VSTUPNÉ  : 80 Kč

17.30 Šmoulové 

VSTUPNÉ: 80 Kč

20.00 TWILLIGHT SÁGA: Rozbřesk

americké romantické drama    

Znovu on – neodolatelný krasavec Robert
Pattinson…
Hrají: K. Stewartová, D. Fanningová, A.

Kendricková, A. Greenová, T. Lautner,

režie: Bill Condon, 116 min, české titulky,

reprízanevhodný pro mládež do 12 let.

VSTUPNÉ: 80 Kč

SOBOTA 17. BŘEZNA

15.00 Kocour v botách

americká animovaná komedie

Opravdu nebýval žádné koťátko! Dobrodružství
hrdiny, který se objevil ve Shrekovi !!!
Režie: Chris Miller, 90 min, český dabing,

repríza, mládeži přístupný. VSTUPNÉ: 80 Kč

17.30 Kocour v botách VSTUPNÉ: 80 Kč

20.00 Alois Nebel

české filmové drama 

Očekávaná adaptace kultovního komiksu.
V hl. rolích: M. Krobot, K. Roden, O. Malý, T.

Voříšková aj., režie: Tomáš Luňák, 84 minut,

repríza, mládeži přístupný. VSTUPNÉ: 80 Kč

STŘEDA 21. BŘEZNA

15.00 Moje krásná učitelka

USA 2011, 98 min, režie: Tom Hanks

VSTUPNÉ: 35 Kč

SOBOTA 24. BŘEZNA

15.00 Saxána a Lexikon kouzel

český rodinný film

Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si
hraješ... Okouzlí i malá Saxána generace divák!?
V hl. rolích: P. Ćernocká, J. Hrušínský, H.

Nováčková, J. Bohdalová, P. Nárožný, J. Somr,

J. Lábus, režie: Václav Vorlíček, 90 min, repríza,

mládeži přístupný. VSTUPNÉ: 80 Kč

17.30 Saxána a Lexikon kouzel

VSTUPNÉ: 80 Kč

20.00 Půlnoc v Paříži 

Film W.  Allena se odehrává v Paříži a objeví se v
něm celá plejáda hvězd francouzského filmu…
V hl. rolích: J. O. Willson, R. McAdamsová,

M. Cotillardová, C. Bruniová, K. Fuller aj.

Režie: W. Allen, 94 min, české titulky, repríza,

mládeži  do 15 let nepřístupný. VSTUPNÉ: 80 Kč

BIO SENIOR

ÚTERÝ 27. BŘEZNA

17.30 Zkrat 

20.00 Miláček 

STŘEDA 28. BŘEZNA

17.30 Zkrat

20.00 Miláček 

ČTVRTEK 29. BŘEZNA

17.30 Nevěstinec

francouzské filmové drama

Vzpomínky z domu lásky… mnohdy nemilé…
V hl. rolích: A. Haenelová, J. Trincaová, H.

Herziová, režie: Bertrand Bonello, 122 min,

české titulky, premiéra, mládeži do 15 let

nepřístupný

20.00 Nevěstinec

PÁTEK 30. BŘEZNA

17.30 Nevěstinec

20.00 Nevěstinec 

SOBOTA 31. BŘEZNA

17.30 Hněv Titánů 3D

americký akční fantasy film

Další dramatická Perseova dobrodružství !
Tentokráte půjde o Dia a záchranu lidstva! 
V hl. rolích: S. Worthington, L. Neeon, E.

Ramiréz, R. Pikeová aj., režie: Jonathan

Liebesman, ?? min, české titulky, premiéra,

mládeži přístupný

20.00 The Artist

koprodukční romantická tragikomedie

Když byl film ještě černobílý… a němý…
ale přesto už Hollywood byl Hollywoodem!
Skvělá pocta klasice…
10 nominací na Oscara.
V hl. rolích: J. Dujardin, B. Bejová, J. Goodman

Režie: M. Hazanavicius, české titulky, premiéra,

mládeži do12 let nevhodný

Změna programu vyhrazena !
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Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek

živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž

žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně

umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kte-

rých si můžete dálkovým ovladačem nastavit

jarní, letní, podzimní, zimní a disco variantu.

Komu by se chtělo ven, za vysokou a nepro-

dyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž

neprůchodnost dohlížejí gorily místního

vládce, pana O´Hareho? Zdejší lidé si na to

zvykli a většina z nich už dávno zapomněla,

jak vypadá opravdová příroda. Nepřijde jim

divné, že čerstvý vzduch se prodává v pet lah-

vích, což je voda na O´Hareho mlýn. Jenže

Tedova láska Audrey, coby nevyléčitelná

romantická duše, touží po stromu „z masa a

kostí“. Akční babička Norma chlapci poradí,

aby si zašel pro radu k legendami opředené-

mu Jednorázovi. Ten ovšem údajně žije za

zdmi města. A tak se Ted poprvé v životě

podívá ven, do skutečného světa. Ten pohled

za moc nestojí. Vidí jen smutnou měsíční kra-

jinu plnou pařezů. A na obzoru zvláštní dům.

Ten, jak se Ted záhy dozví, patří právě

Jednorázovi, podivínskému samotáři. Byl to

právě on, kdo proměnil kvetoucí krajinu na

pustinu a vyhnal z ní jejího mýtického

ochránce Loraxe. A na Tedovi bude, aby ji

zachránil tim, že vysadí poslední existující

sazenici živého stromu a připomene lidem, že

vždycky nebylo všechno umělé. Jenže

takové chování přímo ohrožuje živobytí pana

O´Hareho. A to nemůže zůstat bez odezvy.

Komedie s originální zápletkou, v níž si

věčně svobodný profesor češtiny Petr,

díky srazu svojí třídy po spoustě let

uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy

miloval, byla jeho sličná spolužačka

Eliška. Tehdy v sedmnácti letech, nena-

šel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se

pak navždy vytratila z jeho života.

Myslel si, že navždy. Nyní se ale

Petrovi se naskytne jedinečná šance.

Cestovat zpět v čase do svých student-

ských let a vrátit se do června 1989, kdy

chodil do třeťáku. Dostane možnost

napravit, co promeškal. Jenže zahrávat

si s minulostí není jen tak. Návraty

nejsou nikdy snadné. Petr se dostává do

změti komplikací a průšvihů, které

naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a

drzostí, kterou dobře zná od svých

vlastních studentů. Postačí však tyhle

zbraně na to, aby přesvědčil Elišku o

svých citech a získal její lásku? 

PROBUDÍM SE VČERA Režie: Miloslav Šmídmajer

Film Můj život s Marilyn Monroe nabízí

neobvykle intimní pohled na hollywood-

skou ikonu a její spontánní emotivní

vztah s mladým mužem, který jí rozuměl

víc než kdokoliv jiný. Začátkem léta

1956 vkročila americká herečka Marilyn

Monroe poprvé na britskou půdu.

Během svatební cesty s manželem

Arthurem Millerem, známým americ-

kým dramatikem, přijela Monroe do

Anglie natáčet snímek Princ a tanečnice.

To samé léto se třiadvacetiletý Colin

Clark poprvé v životě zúčastnil filmové-

ho natáčení. Clark, čerstvý absolvent

Oxfordu, měl ambice stát se filmovým

režisérem, ale zatím se musel spokojit s

drobnými produkčními pracemi. O čtyři-

cet let později sepsal ve formě deníku

svoje zážitky z tohoto natáčení a knihu

nazval: „Princ, showgirl a já“. Jenže

jeden týden v jeho zápiscích chyběl.

Teprve po několika letech Clark prozra-

dil proč. V dalším pokračování životopi-

su s názvem „Můj týden s Marilyn“

popisuje skutečný příběh jednoho neza-

pomenutelného týdne, který strávil ve

společnosti největší světové hvěz-

dy…týdne s Marilyn.

MŮJ TÝDEN S MARILYN  Režie: Simon Curtis

Matt Weston (Ryan Reynolds) sice pracu-

je u CIA, ale přesto se pekelně nudí. Jeho

pověřením je spravovat tajné vězení CIA v

Kapském Městě, v němž dosud nebyl

nikdo „ubytován“. Hned první „host“ ale

bude z kategorie VIP. Tobin Frost (Denzel

Washington) je bývalý elitní agent americ-

kých tajných služeb, který začal před lety

pracovat proti mateřské organizaci.

Prodával informace každému, kdo o ně

projevil zájem a zaplatil dostatečnou

sumu, vraždil bývalé kolegy, dodával

materiální podporu teroristickým reži-

mům po celém světě a než se ho podařilo

dopadnout, uběhlo téměř jedno celé dese-

tiletí. Tahle velká ryba se za mřížemi

nestačí ani rozkoukat, když na utajený

objekt zaútočí neznámí ozbrojenci. Dosud

nepříliš akční Weston se rozhodne chytit

příležitost za pačesy a na poslední chvíli i

s Frostem z objektu uteče. Jen jestli si neu-

krojil příliš velké sousto. Nesmí si vězně

pouštět k tělu, na druhou stranu ho ale

musí za každou cenu chránit. Navíc musí

zjistit, kdo a proč se jeho „chráněnce“ sna-

žil dostat ven, ať už na svobodu, nebo pod

kytičky. Otázek je spousta, ale na odpově-

di není čas, protože tahle hra se hraje v

jednom z nejnebezpečnějších míst na

zeměkouli, kde můžete koupit kulku

stejně snadno jako zmrzlinu.

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU Režie: Daniel Espinosa

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťast-

ní? Příběh rodiny a jejích přátel z

menšího města vypráví o touze proměnit

svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak

často jsou děti ovlivňovány přešlapy

svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale

pubertou doposud zmítaný otec od rodi-

ny Jára (Jaroslav Plesl) se stále nepoučil

z vlastních chyb a jeho úlety s sebou při-

nášejí komické momenty. S partnerkou

Janou (Anna Geislerová) vychovávají

dvě děti. Starší z nich je dospívající syn z

Járova prvního manželství Véna (Marek

Šácha), který v příběhu sehraje klíčovou

roli po boku staršího kamaráda, punkáče

Jerryho (Jiří Mádl). Jana prožívá krizi v

manželství, ta vyvrcholí v momentě, kdy

Járu vyhodí z práce a ona si najde milen-

ce (Igor Chmela). Lavinu nečekaných

událostí z povzdálí sleduje a možná

nakonec ovlivní místní guru Karel, jehož

ztvárnil v nezvyklé herecké poloze Karel

Roden. Nový film mezinárodně ceněné-

ho režiséra Bohdana Slámy si odbyl svě-

tovou premiéru v soutěžní sekci filmové-

ho festivalu Sundance ve Spojených

státech. 

ČTYŘI SLUNCE Režie: Bohdan Sláma

Isabella (Fernanda Andrade) má trauma.

Z její matky se před několika lety tři lidé

pokusili v amatérských podmínkách

vymést ďábla a ona (nebo zlá bytost v ní)

je brutálně připravila o život. Jako mimo-

řádně těžký případ byla ze Spojených

států převezena do psychiatrické léčebny

v Římě, kde od té doby živoří v neu-

stálém utlumení sedativy. Isabella se roz-

hodne vyřešit tragickou kapitolu v

rodinné historii a v doprovodu kamera-

mana se za matkou vydá, aby zjistila, co

se tehdy doopravdy stalo. První setkání

po letech ale její trauma ještě víc pro-

hloubí. Matka je očividně nepříčetná a

nepoznává ji, a proto se Isabella rozhod-

ne proniknout do tajů exorcismu, aby ji a

také sebe zachránila. Seznámí se se

dvěma knězi, kteří navštěvují přednášky

na vatikánské církevní škole, jež se

tomuto temnému oboru věnuje. Ti se jí

rozhodnou pomoci a díky tomu se ocit-

nou v předpokoji míst, kde se dějí věci

tak kruté, že se jim lidský mozek zdráhá

uvěřit. Oni dostanou šanci vyzkoušet si je

na vlastní kůži.

ĎÁBEL V TĚLE Režie: William Brent Bell

LORAX Režie: Chris Renaud, Kyle Balda
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Josef Dvořák zahraje
na Apríla Čochtana

Bratři Ebenovi naservírují publiku své Chlebíčky

Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a

Jana Wericha Divotvorný hrnec v osobi-

té úpravě nejslavnějšího představitele

vodníků v Čechách Josefa Dvořáka uvidí

v neděli 1. dubna v 19 hodin návštěvníci

Městského divadla v Prostějově.

Hlavní roli v  komediálním příběhu Čoch-

tan vypravuje zasazeném do pomyslného

jihoamerického státu Missitucky hraje

vlastně hrnec plný zlata. Jihočech Josef

Maršálek jej před odchodem z domova

ukradne třeboňskému vodníkovi Čochtano-

vi v naivní víře, že díky němu v Americe

snadno zbohatne a své jediné dceři Káče tak

zajistí bezstarostný život. A protože zmíně-

ný hrnec má navíc kouzelnou moc splnit tři

přání, není tu nouze o překvapivé drama-

tické zápletky. Divotvorný hrnec není

ovšem pohádkou v tradičním slova smyslu,

protože v něm převládají ryze lidské pro-

blémy.

V letech 1972 - 1990 patřil Josef Dvořák k

předním členům legendárního divadla

Semafor. Už v tomto ansámblu se kolem

výrazného komika formovala skupina

herců, z nichž v roce 1990 vznikla Divadel-

ní společnost Josefa Dvořáka. Ta má za

dobu svého působení na kontě stovky před-

stavení snad ve všech koutech vlasti.

Komediální tituly S Pydlou v zádech, Lako-

mec, Lucerna, Čochtan vypravuje či Boj o

lípu si získaly publikum - stejně jako

herecké výkony principála společnosti

Josefa Dvořáka. V dalších rolích se předsta-

ví Stanislava Topinková nebo Dagmar

Schlehrová, Karel Gult a další. (eze)

Pohodový zážitek chystá pro své návštěv-

níky Městské divadlo v Prostějově na

čtvrtek 29. března v 19 hodin. Po tříleté

přestávce se do Prostějova vrací souroze-

necké trio – Bratři Ebenovi se svým nej-

novějším koncertem Chlebíčky.

„Tento koncert prostějovské publikum ještě

neslyšelo,“ uvedla ředitelka Městského

divadla v Prostějově Alena Spurná. Píseň

Chlebíčky, která dala název koncertu i

dosud poslednímu albu, zazpívali Marek,

David a Kryštof Ebenovi vůbec poprvé

právě před prostějovskými posluchači před

třemi lety při koncertu Já na tom dělám. 

V hudbě úspěšné sourozenecké trojice se

mísí vlivy klasiky, folku, rocku či jazzu

„řezané“ prvky vytříbeného hudebního

humoru. V kontextu české populární hudby

tvoří Bratři Ebenovi osobitou skupinu, která

nezapadá do žádného hudebního proudu. 

Spojení Markovy kytary, Kryštofova kla-

víru či flétny a Davidova klarinetu a sop-

ránsaxofonu vytváří bohatý ebenovský

sound obohacený dalšími nástroji. Jemný

svižný slovník, neotřelé rýmy a cit pro

písňovou pointu v  Markových textech si

získaly přízeň publika napříč hudebními

žánry. (eze)

1. BŘEZNA V 19 HODIN

VELKÝ ŠÉF – DS Problém Pointu

Bláznivá detektivní parodie na věčné rozpory materialistických vědců a věřících filozofů o exi-

stenci Boha inspirovaná texty Woodyho Allena a Richarda Pryora.

Hrají: Lucie Zelená, David Krchňavý, Jan Bajer, Karolína Hynková a další 

Režie: Martina F. Smékalová

6. BŘEZNA V 19 HODIN

Host Divadla Point: Divadlo hanácké obce Prostějov
Karel Čapek – KLÁRO…! ANEB JAK SE TAKÉ DĚLÁ DIVADLO

Komedie z divadelního prostředí o tom, jak vzniká divadelní představení. Režie: Hana Lužná

15. BŘEZNA V 19 HODIN

KABARET IDA

Další ze série neuvěřitelných kabaretů Divadla Point. Vedle tradičního divadelního sitcomu

Divadélko domeček, uvidíte tentokrát hardcore balet a uslyšíte rozpustilé písně.

Účinkují: Miroslav Ondra, Vítězslav Lužný, Jakub Hyndrich, Martina F. Smékalová, Aleš

Procházka a další.

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

pracovní vycházka 

Vyvěšování budek pro ptactvo

a pro hmyz na Plumlovsku

KDY: sobota 3. března 

KDE: sraz v 8:45 na aut. zastávce

v Plumlově 

(odjezd vhodného autobusu z Prostějova

v 8:25 z aut. nádraží)

Vycházka z Plumlova spojená s instalací

vyrobených doplňkových zařízení pro hníz-

dění ptáků a blanokřídlého hmyzu. Na této 1.

vycházce projdeme lokality v okolí Plumlo-

va (U Jasénků a U Bílých studýnek) a umís-

tíme zde ptačí budky, budky pro čmeláky a

tzv. hotely pro hmyz, které jsme vyráběli v

zimních tvořivých dílnách. Účastníci se

mohou zapojit do adopce těchto zařízení. 

Sraz v 8:45 na autobusové zastávce Plumlov.

Návrat autobusem do Prostějova do 14 hod.

pracovní vycházka 

Vyvěšování budek pro ptactvo

a pro hmyz

v jižní části okresu Prostějov

KDY: sobota 10. března 

KDE: sraz v Brodku u Prostějova na

autobusové zastávce v 8:30 (odjezd

vhodného autobusu z Prostějova v 8:00

z aut. nádraží)

Vycházka a výjezd po lokalitách v okolí

Brodku u Prostějova, Dětkovic a Alojzo-

va, spojeno s instalací vyrobených

doplňkových zařízení pro hnízdění ptáků

a blanokřídlého hmyzu. Účastníci se

mohou zapojit do adopce těchto zařízení. 

Sraz v 8:30 na autobusové zastávce Bro-

dek u Prostějova. 

Na tuto akci je žádoucí doprava vlastními

auty (či autem ČSOP po předchozí

domluvě), především pro ty, kteří chtějí

instalovat budky v Dětkovicích či na

mokřad u Alojzova. 

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 12. března 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. 

pracovní výjezd 

Vyvěšování budek pro ptactvo

a pro hmyz v přírodním parku 

Kladecko

KDY: sobota 17. března 

KDE: sraz v 9:00 vlastními auty na

Husově nám. 67, Prostějov

Výjezd po lokalitách v okolí Kladek a

Ospělova, spojený s instalací vyrobe-

ných doplňkových zařízení pro hnízdění

ptáků a blanokřídlého hmyzu. Účastníci

se mohou zapojit do adopce těchto

zařízení. 

Na tuto akci je nutná doprava vlastními

auty (či autem ČSOP), a to po předchozí

domluvě. Nutno se předem přihlásit do

pondělí 12. 3. na iris@iris.cz nebo na tel.

582 338 278, 603 730 594.

exkurze

Kamenné náhrobky očima geolo-

ga aneb „Sejdeme se na hřbitově!“

KDY: čtvrtek 22. března, od 15:00

do 16:30 

KDE: městský hřbitov, sraz

v 15:00 u hlavní brány na Brněnské ul.

Odpolední vycházka pro všechny zájem-

ce o geologii, historii a krásu starých náh-

robků. Pod vedením geologa Ing. Václa-

va Kopečného a Pavla Kracíka projdeme

městský hřbitov a budeme si všímat, z

jakého nerostu či horniny jsou náhrobky a

pomníky zhotoveny. 

Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

akce na pomoc přírodě

Úklid Hloučely

a oslava Dne vody u vody

KDY: sobota 24. března od 9:00 do 13:00

KDE: biokoridor Hloučela, sraz u občer-

stvení „U Abrahámka“

Tradiční jarní úklid obou břehů Hloučely.

S sebou pracovní rukavice a staré igelit-

ky. Po skončení úklidu bude pro účast-
níky zajištěno občerstvení u ohýnku.
Od 11 hodin bude připravena pro rodi-

ny s dětmi (a nejen pro ně) přírodověd-

ná vodní stezka ke Dni vody s řadou

otázek a úkolů.

tvořivá dílna

Keramika

KDY:pondělí 26. března 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. 

výlet

Za sněženkami do Litovelského

Pomoraví

KDY: sobota 31. března

KDE: CHKO Litovelské Pomoraví

(Moravičany – Nové Zámky – Litovel)

Odjezd: v 8:00 vlakem do Moravičan s

přestupem v Olomouci

Návrat do Prostějova v 16:30.

Trasa vede hlubokými lesy Chráněné kra-

jinné oblasti Litovelské Pomoraví. Ces-

tou potkáme nejenom jarní rostliny, ale i

smírčí kříž se zajímavou historií. Projde-

me si naučnou stezku „Romantický areál

Nové Zámky“ a naše putování zakončíme

v Hanáckých Benátkách (v Litovli), kde

se podíváme na třetí nejstarší dochovaný

most v ČR. Odjezd z Litovle přímým vla-

kem v 15:09.

Délka trasy je 12 km, doporučujeme

pevnou obuv do terénu.

Akce finančně podpořili:

Město Prostějov,
Nadace Partnerství v rámci

Blokového grantu
– Fondu pro NNO

2. 3. 18:00 -  22.00 HODIN - FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 2012
Celovečerní promítání  snímků, které získaly ocenění na zahraničních filmo vých festivalech cestovatelských,
horolezeckých nebo dobrodružných filmů: Odkud není návratu (USA), V kůži vlka po stopách Džingischána
(Austrálie), Nejdelší cesta (Německo), Ma zingu (Vleká Británie), Co se stalo na ostro vě Pam (Polsko), Life
Cydes (Kanada). Vstupné: 70 Kč

9. 3. 18.00 – 22.00 HODIN - TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

13. 3. 9.00 A 10.15 HODIN – KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA (MALÁ SCÉNA ZLÍN, O.S.)
Pohádky z mechu a kapradí. Příběhy dvou malých mužíčků z pařezo vé chaloupky.  
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

14. 3. 9.00 A 10.15 HODIN - KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA (MALÁ SCÉNA ZLÍN, O.S.)
Pohádky z mechu a kapradí. Příběhy dvou malých mužíčků z pařezo vé chaloupky.  
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

16. 3. A 17. 3. - KRAJSKÉ KOLO POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY STUDENTSKÝCH DIVADELNÍCH
SOUBORŮ S POSTUPEM NA MLADOU SCÉNU 2012  V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

(při menším počtu přihlášených souborů přehlídka proběhne jen v jeden den, a to v pátek 16.3.2012)
Bližší informace na www.klubduha.cz/mladascena

22. 3. – 23. 3. - KRAJSKÉ KOLO POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY UMĚLECKÉHO PŘEDNESU
S POSTUPEM NA WOLKRŮV PROSTĚJOV 2012. Bližší informace na www.klubduha.cz/wp

24. 3. - KRAJSKÉ KOLO POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY DIVADEL POEZIE S POSTUPEM
NA WOLKRŮV PROSTĚJOV 2012. Bližší informace na www.klubduha.cz/wp

30. 3. 18.00 – 22.00 HODIN - TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

30. 3. KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
S POSTUPEM NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU V KUTNÉ HOŘE.

Přehlídka se uskuteční v prostorách Městského divadla. Bližší informace na www .prostejov.eu

31. 3. KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE
A DOSPĚLÝCH TANEC, TANEC 2012 S POSTUPEM
NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU TANEC, TANEC… 2012 V JABLONCI NAD NISOU.

Přehlídka se uskuteční v prostorách Městského divadla. Bližší informace na www .prostejov.eu
Vstup na všechny krajské postupové přehlídky je pro veřejnost volný.

DO 7.3. MAYOVÉ – ZANIKLÉ CIVILIZACE Výstava výtvarných prací dětí ze ZUŠ Němčice nad Hanou

OD 12. 3. – 4. 4.     ČESKÁ KRESBA A GRAFIKA III. Ze sbírky Josefa Dolívky
Vernisáž:  12. 3.  v 17.00 hodin
Výstava je otevřena denně od 9.00 do 13.00  hodin, při filmo vých projekcích a večerních klubo vých akcích dle
programu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout i mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620.

15. 3. 9.30 HODIN - AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU    „PRAŽSKÝ ORLOJ“  
Každá návštěva Prahy dříve nebo po zději vede k orloji, o kterém je napsána řada legend a po věstí.
Sestrojil jej mistr Hanuš nebo Mikoláš z Kadaně?  Kdy? Jak je nebo  není významný? Kdo se o něj stará? Kdo
je autorem výzdoby? Kolik let byl nefunkční? Jak mu ublížil zásah na konci války? 
Nejen tyto, ale i další dota zy zodpoví RNDr. Antonín Vrba, CSc.
Vstupné:  Pololetní průkazka: 75 Kč (bez pololetní průka zky): 30 Kč

15. 3. 9.20 A 10.30 HODIN  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE ZÁPISEM DO PAMĚTNÍ KNIHY
města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice)
Kulturní program zajišťuje ZŠ Palackého tř.

19. 3. 14.00 HODIN SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

Výstava:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost: 

program na březen 2012
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Farní sbor českobratrské církve evangelické v Prostějově zve na

Z p í v á n í   n a   K v ě t n o u  n e d ě l i
které se koná dne 1.dubna 2012 v 17 hodin v modlitebně sboru, Kollárova 6. Prostějov

Účinkuje pěvecký sbor EXAUDI a jeho přátelé.



8. března 2012 si připomeneme 45. výro-

čí úmrtí této významné prostějovské

ženy. Podívejme se na její osobnost blíže.

Co o ní uvádějí dostupné zdroje?

Ludmila Kováříková vyrůstala ve vlastene-

ckém rodinném prostředí, které formovalo

její národní a kulturní smýšlení. Velkým

vzorem jí byla matka Marie Neumannová,

od které převzala štafetu kulturních a dob-

ročinných aktivit. Ludmila Kováříková se

věnovala ženskému školství, ženské

pěvecké a hudební kultuře, národní činnosti

matiční, spolkovému životu města. Byla

předsedkyní kuratoria městské ženské prů-

myslové školy v Prostějově a zasloužila se

o založení Odborné školy pro ženská povo-

lání v Prostějově. Stála v čele několika žen-

ských spolků a podílela se na přípravě zříze-

ní ženského odboru Národní jednoty v Pro-

stějově. Spolu s dalšími prostějovskými vla-

steneckými dámami stála v čele Dobro-

činného komitétu dam, který vznikl v roce

1882 na podporu národní, školské a sociál-

ní činnosti strany národní, a čtyři roky byla

jeho předsedkyní. Za války se činnost komi-

tétu rozšířila na pomoc veškeré městské

chudině. Jeho členky se účastnily fina-

nčních sbírek, pořádaly kulturní akce a agi-

tovaly mezi rodiči při zápisu dětí do školy.

Věnovala se též sborovému zpěvu, který se

také její zásluhou v Prostějově významně

rozvíjel. Celou svou osobností, houževna-

tou a neúnavnou pílí podporovala snahy o

kulturní a sociální růst českého člověka. Za

své společenské aktivity byla oceňována a

uznávána už svými současníky…

Zdroj: Státní okresní archiv Prostějov,
Kalendář osobností Prostějovska vydaný
Okrašlovacím spolkem

V plánu výstav v letošním roce v Galerii

RIC v prostějovském zámku jsou m.j.

zařazeny výstavy fotografií členů Fotoklu-

bu Orion z Vyškova (klub vznikl v r. 1908),

jako reciproční výstavy k Spolku prostě-

jovských fotografů ve Vyškově. Prvním

fotografem, členem klubu ,který se před-

staví výstavou ( 1.3. – 29.3.2012) svých děl

v Prostějově 

je Mgr. Pavel Procházka (* 1983).

Fotografování je jeho celoživotním

koníčkem. Od malička sbírá fotoaparáty.

Jako dítě fotil klasickými automaty na kino-

film a zde se učil hledat kompozici již v hle-

dáčku přístroje. Díky tomu neuznává počíta-

čové úpravy a retuše, snaží se také vyhýbat

finálním ořezům. V současnosti používá

digitální zrcadlovky, ale konečnou kompozi-

ci se stále snaží tvořit již v hledáčku fotoapa-

rátu. V roce 2005 vstoupil do obnoveného

fotoklubu Orion Vyškov.

Svůj styl si stále hledá. Ve své tvorbě se věnu-

je jak dokumentární tak i umělecké fotogra-

fii. V dokumentární fotografii se zaměřuje na

architekturu a historické objekty. V umělecké

fotografii se stále učí a hledá si svou parketu.

Rád experimentuje.

Prozatím jeho nejlépe hodnoceným výtvo-

rem byl soubor snímků pro výstavu Na půdě

(která vznikla jako jeho projekt zmapovat

půdy historických objektů města). Protipó-

lem byla recesistická výstava Umění?, kde

vystavoval fotografie špinavých stolů z

malířské dílny. Tato výstava byla návštěv-

níky taktéž velmi dobře hodnocena.

Jeho další velkou zálibou je tvorba miniatur.

Jedná se především o kopie sakrálních objek-

tů i knih. Kromě kopií tvoří i objekty inspiro-

vané především pozdní gotikou. Průměrná

velikost je 4cm. Vzhledem k obtížné mani-

pulaci s miniaturami se na posledních výsta-

vách objevují jen jejich fotografie.

Představená díla budou určitě odlišná od

předchozí výstavy pana Marka Audyho nebo

členů Spolku prostějovských fotografů.

Nicméně i jiné vidění světa podle Pavla Pro-

cházky jistě zaujme. -pg-
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Ludmila Kováříková
- národní buditelka, kulturní pracovnice Výstava v zámku

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM PRO BŘEZEN 2012  

HUDEBNÍ OBOR 

1.3. 2012 – sál ZUŠ 8.30 hod. 

Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje

6.3. 2012 v 18.00 hod. sál ZUŠ

Klavírní koncert -  Milena Buriánková – Plotzová

14.3. 2012 – sál ZUŠ v 15 hod. 

Krajské kolo celostátní  soutěže folklorních souborů 

15.3. 2012 – sál ZUŠ v 10.00 hod. 

Krajské kolo  celostátní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje

Jarní  besídky – 17.00 hod. sál ZUŠ

7., 8., 14., 22., a 27.března 2012

20. 3. 2012 – sál ZUŠ v 18.00  hod.

Klavírní koncert – Martina Nováková 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

19.3. 2012 v 17.00 ho – sál ZUŠ 

O Matyldě a Ajdarovi 

Pohádkový příběh o holčičce, která zachránila popletené království.

Hevierova bašta 

Tři pohádkové příběhy Daniela Heviera 

VÝTVARNÝ OBOR

Galerie Linka – Kravařova ul. – březen 2012

Výtvarná soutěž na téma „Staří mistři očima dětí“

TANEČNÍ OBOR 

30.3. 2012 – sál Městského divadla Prostějov 

Krajská Přehlídka dětských skupin scénického tance 

31.3. 2012 – sál Městského divadla Prostějov 

Krajská Přehlídka scénického tance mládeže 

a dospělých „ Tanec, tanec…“

Divadelní spolek Historia se ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova

Vás zvou na nedělních březnovou promenádu. Toto korzo se uskuteční v neděli 18.

března ve 14 hodin na náměstí T.G. Masaryka. Srdečně zvou organizátoři

Březnové korzo
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Výstava Neznámý svět drobných savců, která je instalována ve Špalíčku  Uprkova 18,

je prodloužena do 8. dubna 2012. Muzeum Prostějovska připravilo  program pro základ-

ní školy. Školní skupiny se mohou hlásit u Mgr. Jany Slezáčkové, e-mail: jslezacko-

va@seznam.cz, tel.582 330 991. Výstava je určena pro všechny věkové kategorie. -ab-

Muzeum Prostějovska v Prostějově

si Vás dovoluje pozvat do Špalíčku na

Jarní tvořivou dílnu II
nejen pro maminky s dětmi

VE STŘEDU 28. BŘEZNA 2012 OD 15.00 – 18. 00 HODIN

Budete si moci upéct z kynutého těsta jednoduchou velikonoční ozdobu

nebo uplést jednoduchou ozdobu z pedigu

Přihlášky na tel. č. 582 330 991 nebo na email: jslezackova@seznam.cz 

Hlavní budova nám. TGM:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

24. 11. 2011 – 1. 4. 2012

Vánoční svět historických hraček

26. 1. – 15. 4. 

Jiří Svoboda - Plavba proti smrti

9. 2. – 1. 4.

Babiččin svět na kliku

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

Stálé expozice:

Edmund Husserl – filozof, život a dílo

Z prostějovského ghetta

Výstava:

8. 12. –8. 4.

Neznámý svět drobných savců

Prodloužení výstavy
Neznámý svět drobných savců

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Akce plánované na březen

Týden internetu zdarma

V týdnu od 12. do 16. března chystáme pro

všechny zájemce Týden internetu zdarma u

příležitosti Evropského dne mozku (11.

března). Přijít můžete kdykoliv v otevírací

době ICM. Také pro vás bude připravena

tematická nástěnka se zajímavými informa-

cemi a každý den nějaká logická hádanka či

hříčka.

Italský podvečer

Chcete se dozvědět něco zajímavého o Itálii

a o městě Bologna? Přijďte v úterý 13. břez-

na 2012 do ICM Prostějov, kde v 16:00 hod.

bude začínat Italský podvečer s Valentinou,

naší EDS dobrovolnicí. Valentina si pro vás

připravila zajímavý program spojený s pro-

mítáním fotek, vyprávěním a ochutnávkou

něčeho dobrého a hlavně italského. Více

informací najdete na www.icmprostejov.cz. 

Fotosoutěž „Moje město“

Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR

vyhlásila v rámci Evropského dne měst 2.

ročník celostátní fotografické soutěže „Moje

město“. Fotosoutěž nabízí možnost prezenta-

ce fotografií, které vyvolávají emoce nebo

vzpomínky na minulost či současnost z

rodného města nebo regionu. Regionálním

partnerem soutěže v Olomouckém kraji je

Informační centrum pro mládež Prostě-

jov. Soutěžní fotografie můžete posílat do 13.

března 2012 na icm@cmg.prostejov.cz.

Autoři oceněných snímků se mohou těšit na

MP3 přehrávače či knižní ceny.  

Evropská unie v otázkách

Také letos připravilo ICM Prostějov pro

mládež internetovou soutěž Evropská unie v

otázkách. První z šesti soutěžních kol

začíná v pondělí 26. března, kdy se ve

12:00 hod. objeví první trojice soutěžních

otázek na webu www.icmprostejov.cz. Sout-

ěž končí 7. května. I v tomto ročníku může-

te soutěžit o zajímavé ceny. Výherce v před-

chozích ročnících již potěšil mobilní telefon,

digitální fotorámeček, fotoaparát nebo pře-

nosný DVD přehrávač. Jaká cena čeká na

letošního vítěze, to najdete na

www.icmprostejov.cz. 

Noc s Andersenem

ICM Prostějov se letos připojí již pošesté k

akci zaměřené na podporu dětského čtenářst-

ví, kterou je tradiční Noc s Andersenem. V

pátek 30. března 2012 budou mít děti ve

věku od 8 do 12 let možnost strávit večer a

noc ve společnosti pohádkových postav v

budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ

v Prostějově. Letošní program se ponese v

duchu divokého západu, kovbojů a indiánů a

spolu s pracovnicemi ICM je připravují také

Birgir a Valentina, dobrovolníci EDS z Islan-

du a Itálie.Přihlášky najdete od 5. březnana

www.icmprostejov.cz.

Takový název nese výstava a dokument,

které můžete až do 1. dubna letošního roku

zhlédnout v Muzeu Prostějovska na námě-

stí T.G.Masaryka. 

Filmový dokument Tomáše Vincence se

zabývá plavbou spoluorganizovanou prostě-

jovským mořeplavcem Jiřím Svobodou, při-

náší spoustu autentických dokumentů z překo-

nání Atlatniku dvěma prostějovskými jachta-

mi. „Obě jsme postavili v dílnách v Kostelecké

ulici,“ upřesnil Jiří Svoboda, který začínal s

jachtingem na nedaleké Plumlovské přehradě a

později reprezentoval v tomto sportu Železárny

Prostějov. Kromě dokumentu si můžete v

muzeu prohlédnout také fotografie z ojedinělé

cesty, která se uskutečnila v 60. letech minulé-

ho století. „Odložit ji o pár měsíců by zname-

nalo nikdy ji neuskutečnit. Přišel totiž srpen 68

a s ním konec všech nadějí na demokratizaci

společnosti a její otevření světu,“ doplnil patron

výstavy a místostarosta Jiří Pospíšil (na snímku
s Jiřím Svobodou). -jg-

Muzeum Prostějovska pořádá od 12.

dubna do 10. června 2012 ve výstavním

sále Špalíčku výstavu Jaro na Han

Výstava navazuje na předchozích pět

ročníků a jsou na ni vystaveny práce přih-

lášených dětí a žáků z mateřských a základ-

ních škol a dětských domovů. Nejlepší

práce budou vyhodnoceny odbornou komi-

sí. Ocenění získají diplom a věcnou cenu

18. dubna 2012 ve 14.00 hod v divadelním

sále Městského divadla v Prostějově.

Výstava je rozdělena na věkové kategorie -

mateřské školy, 1. – 5. třída, a na tematické

okruhy kraslice – zdobení vycházející z

lidových tradic (vosková batika reliéfní a

smývaná, rostlinná batika, gravírování, ole-

pování slámou), keramika– jarní motivy ve

figurálním ztvárnění i ve zdobení užitých

předmětů vztahujících se k velikonočním

svátkům, velikonoční pečivo – perníky,

figurální kynuté a výtvarná práce – formát

A3 – s jarní tematikou. 

Termín odevzdání prací do 4. dubna

2012.

Přihlášky na výstavu mohou školy zasílat

do 9. března 2012 na emailovou adresu

jslezackova@seznam.cz nebo telefonicky

na tel. č. 582 330 991. -js-

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

Plavba proti smrti 6. ročník výstavy Jaro na Hané



Nejvýraznějším souhvězdím v okolí

světového severního pólu, tzv. cirkum-

polárním souhvězdím (které u nás

nikdy nezapadá), je Velká medvědice

(Ursa Maior). A sedm nejvýraznějších

hvězd v něm, tvořících Velký vůz, je

zřejmě nejznámější seskupení hvězd

severní hvězdné oblohy vůbec

Velký vůz tedy není jméno souhvězdí, jak

se často používá, ale jedná se o tzv. aste-

rismus. Pod tímto pojmem se v astronomii

skrývá pojmenované uskupení hvězd,

které není oficiálním souhvězdím.

Všechny hvězdy Velkého vozu, s výjim-

kou té nejjasnější, jsou od Slunce

vzdálené 74 až 80 sv. let a patří k tzv.

"medvědímu proudu", což je seskupení

hvězd se společným prostorovým pohy-

bem. Velký vůz je tedy součástí souhvěz-

dí Velké medvědice. Relativní pohyby

hvězd však způsobí, že Velký vůz svoji

konfiguraci v příštích asi 100 000 letech

pomalu změní. Zdalipak jste na přilo-

ženém zobrazení Velké medvědice, z tzv.

Heveliusova atlasu, Velký vůz vůbec

našli? Ano, nachází se na tom nejméně

důstojném místě tohoto zvířete! (A jen na

okraj, má skutečný medvěd takový

ocásek jak je znázorněno?Tato kresba je

tedy hodně poplatná mytologii.) Dávní

Řekové a Peršané viděli v souhvězdí

Velké medvědice podobu medvěda, ale to

takoví severoameričtí indiáni měli jinou

fantazii. Ti v uskupení hvězd Velkého

vozu totiž viděli velkou naběračku!

Z dalšího obrázku je zřejmé, že spojnice

hvězd Merak a Dubhe z Velkého vozu

míří na hvězdu Polárku nacházející se v

souhvězdí Malé medvědice (Ursa Minor),

známém také jako Malý vůz. 

Soustřeďme se však nyní na střed oje

Velkého vozu, tj. na oblast označenou

čtverečkem červené barvy. Spatříte-li v

tomto místě při pohledu na skutečnou

oblohu (tedy ne na této fotografii!) pouze

jednu hvězdu je rozlišovací schopnost

vašich očí nízká. Zdravé lidské oko resp.

oči spatří v tomto místě hvězdy dvě nebo

ostrovidci dokonce hvězdy tři. Těsně

vedle nejjasnější hvězdy Mizar najdete

jednak průvodce Alkora vzdáleného 12

úhlových minut, což může rozlišit za dob-

rých podmínek i dalekohledem neozbro-

jené oko. Malý dalekohled, např. obyčej-

ný triedr, odhalí ve vzdálenosti 14,5'' další

hvězdu, dalšího průvodce Mizara. V

zakroužkovaném místě se tedy nachází

šestinásobný hvězdný systém! -jp-
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci březnu tel. 582 344 130 

OTESTUJTE SI SVOJE OČI

15. 3.  V 18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA K 40. VÝROČÍ STARTU PRVNÍ

MEZIPLANETÁRNÍ SONDY

„VELKÉ MEZIPLANETÁRNÍ CESTY“

Před čtyřiceti lety se do vesmíru vydala dvojice sond

Pioneer-10 a -11, které jako první zamířily mimo sluneční

soustavu. Nebyly ale jediné, které se vydaly zkoumat

úžasný svět tzv. vnějších planet – Jupitera, Saturnu, Uranu

nebo Neptunu. Přednáška přinese jak přehled realizova-

ných i neuskutečněných projektů, tak seznámí s nepřed-

stavitelnými technickými výzvami, kterým museli kon-

struktéři těchto sond čelit. Přednáší: Ing. Tomáš Přibyl

(*1975), Brno – publicista a konzultant v oblasti kosmonautiky a informační bez-

pečnosti. Autor řady publikací vydaných u nás i v zahraničí. Sběratel podpisů kos-

monautů. Spolupracuje s řadou kosmických středisek a muzejních institucí celého

světa. Osobně se setkal s téměř stovkou kosmonautů. Nositel Ceny města Brna za

žurnalistiku a publicistiku (2002). Osobní stránka: www.kosmonaut.cz, E-mail

tp.pribyl@seznam.cz. Vstupné 20 Kč.

5. - 11. 3. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10.00 do 16.00 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum

pořadů, včetně pohádek pro děti, 

- každé odpoledne v 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro

konání pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer v 19.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou

podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- v sobotu ve 14.00 hodin na soutěž pro děti starší deseti roků,

- v neděli ve 14.00 hodin na soutěž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ  

- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a

čtvrtek i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15.00 do

16.00 hodin

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY

DALEKOHLEDY se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek

(neplatí 15. 3. - večerní přednáška) i o celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 19.30 do 20.30 hodin. 

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

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

osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

JARNÍ POHÁDKA

Každou březnovou středu v 15.30 hodin. Prodavači v hračkářství se přes noc ztratí

některé hračky. Během dne je marně hledá a teprve cestou domů, když vzhlédne k

obloze, je spatří. Mezi hvězdami nalezne všechny ztracené hračky Velký vůz,

Pastýře, Pannu, Lva i Korunu. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

10. 3. VE 14.00 HODIN, SOBOTNÍ KOSMONAUTICKÁ SOUTĚŽ „CHCI

BÝT KOSMONAUTEM!“ URČENÁ DĚTEM OD 10 ROKŮ

Cyklus soutěží, který se bude celý školní rok 2011/2012 věnovat kosmonautice.

Konkrétně této soutěži bude předcházet povídání o letech meziplanetárních sond k

planetám typu Jupitera a zazní v něm odpovědi na všechny závěrečné soutěžní otáz-

ky. Odměna nejlepšímu: týdenní vstupenka na hvězdárnu zdarma. Vstupné 10 Kč.

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

11. 3. VE 14.00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2011/12

„NOČNÍ OBLOHA“ – JARNÍ TROJÚHELNÍK

Soutěži bude předcházet povídání o třech jarních souhvězdích, jejichž nejjasnější

hvězdy můžeme spojit do trojúhelníku, viditelného na jaře. Vstupné 10 Kč.

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

XX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16.30 hodin. Obsahem břez-

nových setkání bude seznámení s jarními souhvězdími. Za bezmračné oblohy dopl-

něno pozorováním Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XLI. ROČNÍK KLUBU GEMINI

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

láká poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových

programů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 1., 8., 22. a 29. v 16. 30 hodin

a 15. 3. v 18.00 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se

předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě

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

10 Kč. Výstavy také zdarma zapůjčujeme.

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

březen na téma Kniha je můj kamarád
Na všechny programy MC Cipísek, kromě odpolední herny, 

je potřeba přihlásit se z kapacitních důvodů předem.

Čtěme dětem

společná návštěva dětského oddělení městské knihovny pro rodiče s dětmi

v úterý 13.3. dopoledne

Chystáme se do mateřské školy

beseda s ředitelkou MŠ o nástupu dětí do školky

v úterý 27.3. v 10.00

Výlet do ZOO Vyškov

dopolední výlet společně autobusem do ZOO

termín v jednání- konec března

Kurz první pomoci

kurz základů první pomoci pro rodiče s dětmi

v pondělí 26.3. dopoledene

Kreativní večer -enkaustika

malování voskem pro začátečníky

středa 14.3. od 18 hodin

Beseda s dr. Jiřinou Prekopovou

beseda ze světoznámou dětskou psycholožkou a rodačkou z Prostějova proběhne 

ve středu 25.dubna v podvečer v přednáškovém sále Národního domu

Předprodej vstupenek v MC Cipísek od 5.3. v odpoledních hernách.

Kurz efektivního rodičovství

Jak porozumět dětem i sami sobě? Jak zvládat výchovné situace ?

Pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

5 podvečerních setkání vždy ve čtvrtek od 18.00

termín zahájení po naplnění kurzu

Individuální poradenství pro návrat do zaměstnání

poradenství s psycholožkou pro ženy před návratem do zaměstnání neevidované na ÚP

zdarma, aktuální termíny v MC

Jarní burza oblečení a obuvi

pátek 30.3. 8.30-16.30 příjem zboží

pondělí 2.4. 8.30-16.30 prodej

úterý 3.4. 13.00-16.30 výdej neprodaného zboží

středa 4.4. 8.30-12.00 výdej neprodaného zboží

Kdo chce prodávat na burze, musí si vyzvednout osobně pořadové číslo v MC!
Výdej čísel a formulářů pro prodávající v odpoledních hernách od 5.3. ( pondělí a

středa 15.00-17.00)

V době burzy neprobíhá běžný provoz, ani volné odpolední herny.

Zápis na volná místa do programů MC Cipísek

na období duben-červen

proběhne od 19.3. vždy odpoledních hernách 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY MC:

Cipískova školička- adaptační program před vstupem do MŠ

Hopsánky a zpívánky s miminky, Broučci, Zajíčci, Méďové- programy pro rodiče s

dětmi dle věku dětí

bližší informace a aktuální počet míst na www.mcprostejov.cz nebo na

www.facebook.com/cipisekprostejov

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají vždy

v pondělí a ve středu 15.00-17.00 

Dne 9. února 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.

Natálie Prečanová

Daniel Plch

Nela Benešovská

Amálie Kopecká

Daniel Stehlík

Agáta Derková

Viktorie Letochová

Štěpán Šimara

David Molčík

Agáta Janečková

Jakub Kleveta

Veronika Vavrincová

Matěj Podhorný

Jakub Matoušek

Vojtěch Ťuik

Natálie Mikulková

Martin Mikeš

Roman Mirga

Matyáš Novák

Jenifer Sofie Kramer

Tobias Spasov

Marek Altmann

Eleni Tsiroglou

Dominik Trunda

Vojtěška Snášelová

Terezie Malíková

Divadélko pro děti

Neděle 4. 3. 2012 v 15:30 hodin

Pohádka: „Ježek a sněhulák“

Pořádá: Divadlo plyšového medvídka

Místo konání: přednáškový sál fary Církve československé husitské, Demelova1 v Prostějově.

Divadlo plyšového medvídka zve děti na 2. premiéru pohádky :

"Ježek a sněhulák" - v neděli 25.3. v 15.30 hodin

v přednáškovém sále fary Církve československé husitské, Demelova 1 v Prostějově.

Těší se na Vás Konrád Popel a kamarádi
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BlahopřejemeBlahopřejeme
V měsíci únoru oslavili svá jubilea tito

občané města a příměstských částí

Jaromír Chmela, František Grepl, Josef Fojtík,

Jan Tomšík, Jaroslav Motl, Miluše Vitásková,

Jaroslav Netesal, Mgr. Marta Kovaříková, Jozef

Sivoň, Marie Bláhová, František Kozubský, Jiří Zahradníček,

Josef Jelínek, Eva Pummerová, Jarmila Chvajová, Margita

Sivoňová, Jana Čepýová, Marie Maráková, Ctirad Prokeš,

Marta Přikrylová, Božena Kosková, František Lejsek, Věra

Zatloukalová, Marie Slavotínková

Ladislav Vrána, Vojtěch Sedláček, Květoslava

Kýrová, Jaroslav Piňos, Jiřina Hrbatová, Hedvika

Ščudlová, Zdeňka Křenková, Jaroslav Jakeš, Leo-

pold Laník, Jarmila Zapletalová, Jaroslav Novotný, Marie Poříz-

ková, Marie Pařízková, Marie Vlčková, Libuše Hrubá, Eva Drex-

lerová, Jaroslav Svoboda, Růžena Linetová, Marie Arnoštová,

Marie Vejmolová, František Cetkovský, Margareta Maleňáková

Jitka Teturová, Ing. Vladimír Konečný, Zdeňka

Suchánková, František Kozák, Ing. Zdenek

Kubíček, Slavomíra Grulichová, Anna Faltýnková,

Františka Navrátilová, Ludmila Kolečářová, Josefína Urbanovi-

čová, Zdeňka Doffková, Marta Brázdová, Věra Zaoralová, Libuše

Jeričová, Rudolf Sobol, Ladislav Grym

Ladislav Langr, Jiřina Vanická, Radoslava

Čechovská, Irena Greplová, Jarmila Pilná

70

85

80

75

Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:
Apoštolská církev Prostějov, DS – Vrahovická 83:

- bohoslužby v neděli v 09.30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)

Církev adventistů, Šafaříkova 9:

-  sobota v 09.00 hodin studium Bible, v 10.30 hodin bohoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a:

- bohoslužby v neděli v 09.30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:

- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18.00 hodin, ostatní neděle vždy v 10.00 hodin

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:

- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2: 

-bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Projekce filmů Jaroslava Mencla
Jako svou další pravidelnou akci pro veřejnost přichystal Klub historický a

státovědný v Prostějově (KHS) filmovou projekci tří snímků prostějovského

amatérského režiséra Jaroslava Mencla. Tento v současnosti na veřejnosti ne příliš

známý filmový nadšenec se natáčení filmů začal plně věnovat v polovině minulého

století, kdy skončil s povoláním pilota veřejné letecké dopravy. Se svými filmy se

účastnil řady mezinárodních festivalů a autorských večerů, na kterých získal několik

významných ocenění. Po roce 1953 stál při vzniku amatérského filmového klubu v

Prostějově, který fungoval původně pod městským, později okresním kulturním stře-

diskem. Jako metodik pro film v rámci studia amatérských filmů zde působil až do

své smrti v roce 1985. Po roce 1989 byly snímky bývalého filmového klubu předány

do Státního okresního archivu Prostějov. Na klubovém večeru KHS budou promít-

nuty Menclovy filmy Tulák a růže, Démonka a Není jenom šeroká. Projekce snímků

se uskuteční v úterý 20. března 2012 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okres-

ního archivu Prostějov v Třebízského ulici. -tc-
Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:

- přednášky v neděli v 09.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; studium Bible a teo-

kratická škola ve čtvrtek 17.30 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE PROSTĚJOV

Kostel Povýšení svatého kříže Filipcovo nám. Prostějov

• denně kromě středy - 8.00 a 18.00 hod. (dětská mše - čtvrtek večer)

• sobota - 8.00 hod. 

• neděle - 7.30 a 10.30 hod.

Kostel Sv. Jan Nepomuckého  (u Milosrdných), Svatoplukova ul.

• sobota - 17.00 hod.

• pátek – 7.15 hod. (mimo letní prázdniny)

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Brněnská ulice, mše svaté

• středa – 17.00 hod. 

• neděle - 9.00 hod. (setkání společenství dětí a rodin Sedmikrásek)

Kostel Sv. Josef (Krasice)

• mše svatá v neděli (mimo prázdniny) - 18.00 h. (v zimním období v 17.00 hod.)

• čtvrtek v 17.30 hod.Jednou za 14 dní je to mše s dětskou katechezí.

(pro děti bez omezení věku.)

Česká křesťanská akademie,

pobočka v Prostějově, pořádá 

ve středu 14.března 212 v 18.00 hodin besedu s promítáním

„SNĚHOVÉ PLÁNĚ“

O neobvyklém způsob bytí 

ve Východních Karpatech bude vyprávět 

Mgr. Irena Košíčková . 

Místo konání: přednáškový sál fary CČSH v Prostějově,
Demelova1

Srdečně zve Miloš Košíček, předseda ČKA 

www.ccsh-pv.cz

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

6. 3. 2012 14.00 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PHDR.DAGMAR ROHÁČKOVÁ

EXKURZE. TŘEBÍZSKÁ ULICE                                                                        

13. 3. 2012 13.30 HRÁTKY S PAMĚTÍ ZDEŇKA ADLEROVÁ

„REMINISCENCE“. ODB.LEKTORKA

20. 3. 2012  14.00  VELIKONOČNÍ ARANžOVÁNÍ HELENA GRULICHOVÁ

OBLÍBENÝ SEMINÁŘ „ARANžOVÁNÍ“ POKRAČUJE... ODB.LEKTORKA

27. 3. 2012  13.30   HRÁTKY S PAMĚT. ZDEŇKA ADLEROVÁ

„SEDM JEDNOU RANOU“ ODB.LEKTORKA

VŠECHNY PŘEDNÁŠKY AKADEMIE SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

V PROSTORÁCH OS LIPKA, TETÍN 1, II. PATRO.

SRAZ PRO ÚČASTNÍKY EXKURZE DO STÁTNÍHO OKRESNÍHO
ARCHIVU JE V 13.50 HOD. PŘED BUDOVOU V TŘEBÍZSKÉ UL.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Amálie Kočíbová,  František Koupil

Františka Kučerová

Blažena Teringlová, Vlasta Dostálová, Libuše Kala-

bisová

90

91

92

Bohuslav Medek

Dodatečná blahopřání občanům, kteří v lednu oslavili svá jubilea

93

Břetislav Tesař, Věra Zbořílková

80
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Cestovatelé v knihovně

Soukromí pro vaše uši

Sladký život s knihovnou

Jsme rádi, že se Městská knihovna Pro-

stějov stala místem, odkud je možné

cestovat po celém světě.

Téměř každý měsíc se v knihovně koná

zajímavá beseda s lidmi, pro které je cesto-

vání velkým koníčkem. Jejich prostřednic-

tvím jsme se už podívali na ruský Bajkal, na

phuketský festival Devíti císařských božs-

tev i do rumunského Banátu. Pokud máte

čas a chuť, přijďte 21. března v 17 hod. na

setkání s prostějovským fotografem a cesto-

vatelem Josefem Francem, který bude pro-

mítat svoji filmovou reportáž z cesty po

Lotyšsku a Estonsku nazvanou Via Baltica.

Besedu bude opět doplňovat výstava foto-

grafií v Galerii Na půdě, kterou můžete

navštívit kdykoli během provozní doby kni-

hovny po celý měsíc. Martina Štafová

Na různých místech knihovny je pro

vás nově připraveno sedmero poho-

dlných sluchátek. Pro váš větší kom-

fort a soukromí při brouzdání inter-

netem, hraní her, při poslechu zvu-

kových knížek, hudby, videa, nebo

když prostě chcete mít klid od okolí.

Dvoje sluchátka jsou umístěna u

počítačů v čítárně a studovně (příze-

mí), troje v hudebním oddělení (1.

patro), a dvoje v Knihovně pro děti

(Vápenice 9). Stačí se posadit na to

správné místo a poslouchat jen to, co

chcete.

Březen je již tradičně spojován s kniha-

mi a čtením. I letos vyhlásil Svaz knihov-

níků a informačních pracovníků ČR

další ročník kce Březen - měsíc čtenářů. 

Letošní motto zní Sladký život s kniho-

vnou! Do této celostátní kampaně se

každoročně zapojuje i naše knihovna – v

březnovém programu najdete mnoho

zajímavých akcí, přednášek a besed, opět

můžete hlasovat v anketě Magnesia Litera

a zvolit nejoblíbenější českou knihu roku

2011 nebo můžete navštívit knižní bazar,

který se v knihovně otevře už potřetí, ten-

tokrát v pondělí 5. března. Pokud je vám

líto vyhodit knihy, které již nepotřebujete,

přineste je do knihovny, kde budou zdarma

k dispozici ostatním čtenářům a sami si

můžete odnést všechny publikace, které

vás zaujmou. -jš-

K dostání ve vašich trafikách
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Živnostníci, ZMĚNILI JSTE BYDLIŠTĚ?Živnostníci, ZMĚNILI JSTE BYDLIŠTĚ?
Pak je nutno na ŽIVNOSTENSKÉM ÚŘADĚ  

ihned řešit MÍSTO PODNIKÁNÍ !!!
Živnostník – fyzická osoba, pokud 

změní bydliště, musí neprodleně řešit své 
místo podnikání.

 BYDLIŠTĚ a MÍSTO PODNIKÁNÍ 
jsou  totiž DVA údaje v  živnostenském 
rejstříku, a to i tehdy,  když byly původně 
na shodné adrese!

Živnostenský úřad může provést auto-
maticky na základě údajů z centrální evi-
dence obyvatel pouze změnu bydliště. Ke 
změně místa podnikání nemá úřad zmoc-
nění, takže v živnostenském rejstříku i po 
změně bydliště zůstává stále původní údaj. 

Příklad: podnikatel má v živnostenském 
rejstříku původní bydliště a místo podni-
kání na adrese Lámavá 4, Praha 1. Změní 
bydliště na adresu: Nová 552, Poděbrady. 
Živnostenský úřad  obdrží z evidence oby-
vatel informaci o změně bydliště a do živ-
nostenského rejstříku zapíše změnu bydli-
ště. Takže údaje v živnostenském rejstříku 
po zapsané změně budou: Bydliště: Nová 
152, Poděbrady, Místo podnikání: Lámavá 
4, Praha 1 Místo podnikání tak zůstává 
stále na původní adrese!

Co vyvolá ROZDÍLNOST údajů 
bydliště a místa podnikání?

Pokud se liší bydliště od místa podni-
kání, tak podnikateli vznikají nové povin-
nosti: 

1. musí označit odlišné místo podni-
kání svým jménem a příjmením a identi-
fi kačním číslem osoby (IČO) 

2.  na žádost OŽÚ musí doložit doklad 

prokazující vlastnické, užívací nebo jiné 
obdobné právo k  objektu nebo prosto-
rám, v nich je místo podnikání. 

OŽÚ Prostějov ve všech případech, 
kdy provede změny bydliště na zákla-
dě avíz z  evidence obyvatel, písemně 
podnikatele upozorňuje na to, že je 
nezbytné dostavit se na OŽÚ a ozná-
mit provedení změny místa podnikání 
(správní poplatek činí 100,- Kč) nebo 
splnit povinnosti uvedené pod body 1. 
a 2. tohoto článku.

V řadě případů se podnikatelé po tako-
vém upozornění na úřad dostaví a údaje 
uvedou do pořádku �. Ale je poměrně 
početná skupina podnikatelů, kteří na 
pozvánky k  jednání nereagují nebo pí-
semnosti vůbec nepřebírají.  Samostat-
nou a  téměř úplně nekontaktní kategorii 
podnikatelů tvoří osoby, kterým zrušen 
údaj o jejich trvalém pobytu a přidělena 
tzv. úřední adresa, což je sídlo ohlašovny 
obecního úřadu. 

Podnikatelům, kteří nereagují na upo-
zornění OŽÚ, však velmi reálně hrozí 
některá ze sankcí, kdy živnostenský zákon 
umožňuje vedle uložení pokuty i živnos-
tenské oprávnění sankčně pozastavit 
nebo zrušit. A zde je nezbytné si uvědo-
mit, že sankční zrušení živnosti vyvolá ne-
jen uložení nákladů řízení, ale především 
vznik 3 leté překážky provozování živnosti 
(tedy – 3 letého zákazu podnikání), což je 
již velmi citelný postih.

4

6

7
3

INFORMACE PRO OBÈANY ÈESKÉ REPUBLIKY

Chystáte se na pøevzetí

Rozmyslete si
OBÈANSKÉHO PRUKAZU?

BEZPEÈNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD.

8

1

2

4

5 9

5 1

CO TO JE?
Bezpeènostní osobní kód je kombinací nejménì 4 a maximálnì
10 èíslic (obdoba PINu u platebních karet).

Bezpeènostní osobní kód si zvolí obèan pøi pøevzetí
obèanského prùkazu. Bez zadání bezpeènostního osobního
kódu nelze obèanský prùkaz pøedat.

Bezpeènostní osobní kód slouzí k autentizaci pøi elektronické
identifikaci drzitele obèanského prùkazu pøi komunikaci
s informaèními systémy veøejné správy.

Obèan by si mìl zvolit takové èíslo, které si bude dobøe
pamatovat, protoze po tøetím chybném po sobì jdoucím zadání
bezpeènostního osobního kódu se další moznost elektronické
identifikace zablokuje. Odblokování provede na zádost drzitele
neprodlenì kterýkoliv obecní úøad obce s rozšíøenou
pùsobností za správní poplatek 100 Kè.

Je-li obèanský prùkaz vydáván obèanovi mladšímu 15 let, zvolí
bezpeènostní osobní kód zákonný zástupce (popø. osoby
uvedené v § 8 odst. 2 zákona è. 328/1999 Sb., o obèanských
prùkazech, ve znìní pozdìjších pøedpisù).

KDO HO URÈÍ?

K ÈEMU SLOUZÍ?

KDY� HO ZAPOMENU?

ACO DÌTI?

29. února 201229. února 2012 2525
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Úřad práce České republiky-kraj-
ská pobočka v  Olomouci, dislokova-
né pracoviště Prostějov ve spolupráci 
s  Okresní hospodářskou komorou 
v  Prostějově pořádalo dne 31.1.2012  
seminář k projektu „Vzdělávejte se pro 
růst!“.  Akce se zúčastnilo 16 zaměst-
navatelů převážně z  oborů strojíren-
ství a stavebnictví. 

 Seminář byl zaměřen na projekt „Vzdělá-
vejte se pro růst!“, který probíhá v  současné 
době na Úřadě práce ČR. 

Tento projekt navazuje na úspěšný 
projekt „Vzdělávejte se!“, v němž se na 
okrese  Prostějov  vyplatilo zaměstna-
vatelům na vzdělávání  zaměstnanců a 
úhradu jejich mzdových nákladů téměř 
12 milionů Kč.

O podporu ze současného projektu mo-
hou žádat ti zaměstnavatelé, kteří budou 
potřebovat vyškolit či rekvalifi kovat nové pra-
covníky, popř. bude pro ně bude nezbytné, 
aby školili stávající zaměstnance, a zároveň  
realizují svoji ekonomickou činnost v  těchto 
oblastech :

strojírenství,
stavebnictví,
nezávislý maloobchod -jen malé a střední 

podniky( do 250 zaměstnanců)
terénní sociální služby,
odpadové hospodářství.
Úplný výčet podporovaných odvětví a další 

důležité informace najdete na adrese https://
portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/
projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~ v  tzv. Ma-
nuálu pro zájemce o vstup do projektu.

Projekt probíhá v období 31. 5. 2011 – 31. 
7. 2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být 
ukončeny nejpozději 31. 5. 2013.  

Z  projektu mohou zaměstnavatelé získat 
částku až 500 000 Kč měsíčně, která zahrnuje:

příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací ak-
tivity zaměstnanců ,

příspěvek na mzdové náklady po dobu ško-
lení do výše 24 000 Kč měsíčně za jednoho 
zaměstnance účastnícího se odborného rozvo-
je. (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel 
v yužít zaměstnance na jinou práci).

V případě využití režimu podpory „de mi-
nimis“ může zaměstnavatel obdržet příspěvek
až do výše 100% vynaložených nákladů.

Vzdělávání, na které lze poskytnout příspě-
vek, musí být zaměřeno výhradně na následu-
jící oblasti:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
s  důrazem na odborné vzdělávání stáva-
jících nebo nově přijatých zaměstnanců a 
to formou odborného rozvoje zaměřeného 
zejména na získání, zvýšení, rozšíření, pro-
hloubení, obnovení nebo udržení kvalifi ka-
ce, realizované ve vzdělávacím programu, 
zejména : 

a) zařízením s akreditovaným vzdělávacím 
programem (například čtení a kreslení tech-
nické dokumentace,  operátor CNC strojů, 
řízení vysokozdvižných vozíků atd.),

b) zařízením s akreditovaným vzdělávacím 
programem podle zvláštního právního před-
pisu (například zákon č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně kvalifi kačního vzdělávání pracovníků 
dle příslušného právního předpisu),

c) zařízením se vzdělávacím programem 
podle zvláštního právního předpisu (vyhláška 
č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a regist-
raci obsluh stavebních strojů, normy a předpi-
sy pro oblast svařování, vyhl. 50/1978 Sb. pro 
elektrikáře  a další).

Odborná jazyková výuka související s pra-
covní činností, kterou pracovník v rámci firmy 
vykonává nebo bude vykonávat a související s ně-
kterou z podporovaných ekonomických činnosti 
(např. kurzy obchodní nebo technické angličtiny, 
němčiny apod., nikoli  kurzy pro začátečníky).

Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
v neakreditovaných vzdělávacích programech, 
jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele. Tyto 
potřeby je nutné popsat v žádosti o příspěvek. 
Do této skupiny náleží rovněž příprava zaměst-
nanců na konkrétní pracovní pozice. 

Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční 
formou. Vzdělávání formou e-learningu není
možné.

Není možná ani úhrada školení, která dle 
zákoníku práce povinně pro své zaměstnance 
zajišťuje zaměstnavatel, např. BOZP atd. 

Žádost o příspěvek podává zaměstnava-
tel na pracovišti Úřadu práce ČR přísluš-
ném podle místa výkonu práce zaměstnan-
ců, kteří mají být školeni. Doporučujeme 
žádost předkládat v  předstihu cca 4 – 6 
týdnů před plánovaným termínem zahá-
jení školení. Tento čas bude využit k posou-
zení žádosti úřadem práce hodnotící komisí, 
k  podpisu dohody o poskytnutí příspěvku 
mezi úřadem práce a zaměstnavatelem a 
k  výběru dodavatele školení podle pravidel 
Operačního programu lidské zdroje a za-
městnanost (provede zaměstnavatel po pod-
pisu dohody).

Krajské pobočky Úřadu práce ČR měly 
možnost podmínky administrace projektu 
mírně upravit. Proto, pokud budete žádat 
o příspěvek v  Olomouckém kraji, doporu-
čujeme Vaší pozornosti internetové stránky 
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/vzdela-
vejte_se_pro_rust. Najdete zde kontakty na 
referenty, kteří projekt administrují, specifi cké 
podmínky administrace projektu v kraji a od-
kazy a dokumenty, které Vás při realizaci pro-
jektu povedou. 

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ je fi nan-
covaný z  prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního roz-
počtu České republiky.  -ÚP-

Šance pro zaměstnavatele:  projekt „Vzdělávejte se pro růst!“
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Květinářství 

Iris

Wolkerova 35, 796 01 Prostějov

tel.: 777 722 380
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HANÁCKÝ POHÁR 2012
Střední odborné učiliště obchodní, nám. 

Ed. Husserla 1, Prostějov 
spolu s městem Prostějovem 

vás zvou na Hanácký pohár 2012, 
15. ročník mezinárodní soutěže 
míchaných nápojů z Portfolia 

Granette & Starorežná Destilleries a.s.
Prostějov, Pepsi Co  CR a Monin, 

která se koná 
21. března 2012 od 10.00 hod. 

ve Společenském domě v Prostějově.

Program: 

•  soutěž juniorů v míchání alkoholických 
fancy drinků

•  soutěž profesionálů v míchání 
alkoholických aft er dinner

• fl ambování palačinek a ovoce
• ukázky free stylu v míchaní nápojů
•  ochutnávka výrobků z Granette 

& Starorežná Destilleries a.s.  Prostějov
•  celodenní kulturní program ve vstupech mezi 

jednotlivými koly soutěže
•  vystoupení vicemistryň světa v kolové

Ani třeskuté mrazy a nepřízeň počasí 
nezabránily vojenským a policejním odstře-
lovačům ve společném výcviku v rámci Spe-
cializačního kurzu pro odbornou přípravu 
odstřelovačů pořádaném Vyšší policejní a 
Střední policejní školou Ministerstva vnitra 
v Holešově ve dnech 30. ledna až 2. února 
letošního roku. Do kurzu pod vedením po-
licejních instruktorů se zapojilo celkem 12 
účastníků z řad Armády České republiky z 
prostějovského 102. průzkumného prapo-
ru, 4. brigády rychlého nasazení a 7. mecha-
nizované brigády.

Po prvním dni, ve kterém se věnovali ne-
zbytné teorii či výpočtům balistického kalkulá-
toru a výrobě vlastních balistických tabulek pro 
střelbu z  odstřelovací pušky, čekala armádní 
ostrostřelce ostrá prověrka jejich schopností v 
promrzlém výcvikovém prostoru Libavá, na 
střelnicích Dobrotice a Daskabát. V rámci ná-
ročného výcviku zněly promrzlým vojenským 
újezdem výstřely ze zbraní AWP – ACCU-
RACY INTERNATIONAL, SAKO TRG 22, 
REMINGTON 700 či SVD – DRAGUNOV. 
V  rámci této střelby odstřelovači vybavení 
nezbytnými pozorovacími dalekohledy, větro-
měry a dálkoměry procvičovali jako jednotlivci 
či v dvoučlenných týmech přenášení záměrné 
osnovy pro rychlé zamíření a likvidaci cíle nebo 
střelbu na neznámou vzdálenost a pohyblivý cíl. 
Nechyběla ani střelba na velké vzdálenosti 300 
až 800 metrů v různých polohách v leže, v kle-
če, ve stoje a za překážkou. „Možnost zdoko-
nalit se ve střelbě na tzv. běžící cíl vnímám jako 

velký přínos, protože je to činnost náročná na 
správný výpočet nebo odhad předsazení a tyto 
dovednosti lze získat jedině praktickými zku-
šenostmi  při střelbě v těžkých podmínkách, o 
které na zasněžené Libavé rozhodně není nou-
ze,“ pochvaluje si po náročných čtyřech dnech 
volbu policejních instruktorů prostějovský od-
střelovač desátník Tomáš V. „Kurz nám rovněž 
umožnil vyzkoušet si v reálu jednotlivé varianty 
při střelbě na cíl formou přenášení, což v praxi 
uplatníme zejména s ohledem na různorodost 
úkolů plněných v rámci naší jednotky“, uzavírá 
společné dojmy jeho kolega ze 102. průzkum-
ného praporu svobodník David K. 

A jedním z takových úkolů by mohl být i 
ten pod názvem „šílený střelec“, který instruk-
toři připravili svým žákům na závěr celého 
kurzu. Každý z žáků si z hromady fotografi í 
vybral jeden konkrétní obličej – podobu „ší-
leného střelce“ svého cíle. V krátkém okamži-
ku si jej musel zapamatovat a poté s využitím 
svých maskovacích dovedností projít nepozo-
rovaně terénem na dostřel. Jednoznačně iden-
tifi kovat mezi ostatními toho svého „šíleného 
střelce“, změřit vzdálenost a jedinou ranou jej 
zneškodnit. 

Závěrem nezbývá než dodat, že všichni zú-
častnění v posledním testu úspěšně obstáli a 
získané certifi káty jim budou ještě dlouho při-
pomínat vyčerpávající dny strávené se svými 
kolegy z Policie České republiky ve vojenském 
výcvikovém prostoru Libavá.

kapitán Petr Šiler
 Foto: kapitán Kamil Vícha
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strostřelci na Libavé

Ano, je tomu tak! Řeč je o sokolech-
seniorech, kteří se připravují na XV. 
Všesokolský slet, který bude letos v červenci 
v Praze.  Ženy-seniorky za nimi v žádném 
případě nezaostávají, spíše naopak! Ale od 
začátku: U nás, v Sokole I, Prostějov, Skálo-
vo nám. běží už od září nácvik skladby „Jen 
pro ten dnešní den“, kterou pro nás, seniory 
a seniorky, napsaly sestry Kocmichovy.

Pro naše cvičení byla v nových nahrávkách 
použita hudba ze starých českých filmů, která 
je kouzelná sama o sobě. První část skladby 
je, jak jste jistě uhodli podle výše uvedeného 
názvu, cvičením na hudbu z filmu Kristián. 
Autorky použily i některá džentlmenská 
gesta z repertoáru Oldřicha Nového, která 
při sokolských cvičeních obvykle nebývají. To 
budete koukat!

Druhá část skladby je inspirována slavným 
filmem Muži nestárnou. Pamětníci, vz-
pomínáte? Píseň Madono má je v  orches-

trální úpravě. Máte vidět, jak válíme valčík a 
mazurku a ještě měníme obrazce na ploše!

Třetí část skladby, třetí film. Jmenuje se Ves-
elá bída. Dobrý název, že? Ale v textu písně nic 
o bídě není. Zpívá se, že „láska brány otevírá“ 
a nakonec je svižný pochod.

Nás, seniory, tady bolí, tady píchá a často 
se nám nechce. Ale krásná hudba a vtipné 
cvičení většinou zlepší náladu a dá zapome-
nout na trápení těla i duše.

Slet Prostějovské župy bude v  neděli 10. 
června 2012 ve školní hale v ul. Studentská. Je 
dost času na to, abyste se k nám ještě přidali, 
protože se v Sokole I cvičí i další skladby. A 
hlavně, datum si poznačte do kalendáře, 
vraťte se potom o trochu dříve z chaty a přijďte 
se na nás podívat.

Doufám, že tento článeček přispěje k prop-
agaci XV. Všesokolského sletu, a že nebude 
poslední. Ing. Božena Jiříčková, 

Sokol I, Prostějov

Zamaskovaní prostějovští odstřelovači.

Účastníci kurzu a cvičný terč.

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas
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KOKTEJLOVÉ SOUTĚŽE
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Oblast veřejného pořádku je v našem městě dlouhodobě na stabilizované úrovni. Socio-
logický průzkum i statistické údaje však hodnotí stav veřejného pořádku na lepší úrovni než 
v podobných městech. Nelze se však zcela s výsledky spokojit

Strážníci zajišťují místní záležitosti veřejného pořádku. Řešili celkem 5409 oznámení od obča-
nů. Lidé se obracejí na strážníky o pomoc především z oblasti dopravních přestupků, vandalismu, 
rušení nočního klidu, oznamují i podezření z trestného činu. Podezření z trestné činnosti však 
řeší Policie ČR a takových případů strážníci předali policii celkem 150 (stejně jako vloni). Zadrželi 
však 66 osob podezřelých z trestného činu – např. koncem roku 2011 skupinu podezřelých osob 
z napadení muže na Dolní ulici, pachatele loupeže spáchané na ženě u Petrského kostela a další. 
Vypátrali celkem 40 osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání, předvedli 201 podezřelou osobu, 
vypátrali 3 odcizená vozidla. Do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci převezli celkem 40 
osob k vystřízlivění. Donucovací prostředky museli použít v 28 případech. 

 V průběhu roku bylo nutné reagovat na zvýšenou četnost v některých oblastech. Zejména v ob-
lasti krádeží proti majetku byla učiněna opatření k eliminaci drobných krádeží železného šrotu, krá-
deže na hřbitově, odcizení elektroinstalací z osvětlení, krádeže kovových rohoží, atd. Majetkových 
přestupků bylo vyřešeno celkem 650. V oblasti přestupků proti veřejnému pořádku došlo ke zvýšení 
četnosti narušování nočního klidu, zejména v souvislosti s provozem některých restaurací. Jedná se 
především o centrum města, Plumlovskou ul., Lužická ul. a další. V některých lokalitách se podařilo 
stav zlepšit. Tento trend pokračuje a bude asi nutné přijmout více opatření, možná i některé činnosti 
v některých lokalitách omezit obecně závazným předpisem. Bylo dohlédnuto na dodržování obec-
ně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů, kdy toto porušují zejména osoby bez 
přístřeší a celkem bylo řešeno 144 takových případů. 

V roce 2011 bylo vyřešeno celkem přes 8000 přestupků, z toho téměř 6 000 dopravních. Bylo 
zadrženo celkem 11 řidičů pod vlivem alkoholu. Jedná se pokles o 8,5%. V r. 2011 byli strážníci příliš 
shovívaví, za přestupky bylo vybráno v blokových pokutách 836 600 Kč (méně o 12%). Podstatou 
činnosti však není objem vybraných pokut, ale aby byl sjednán pořádek, odstraněn protiprávní stav 
a aby bylo vytvořeno bezpečné prostředí pro udržitelný rozvoj našeho města. MP má dostatek pro-
středků k tomu, aby tento zásadní úkol byl plněn a to zejména společně s Policií ČR, ale i dalšími 
subjekty na úseku veřejného pořádku. 

K datu 10. 7. 2011 byl proveden a vyhodnocen sociologický průzkum spokojenosti obyvatel s míst-
ním společenstvím. Průzkumu se zúčastnilo celkem 800 respondentů ve složení, které představuje 
reprezentativní vzorek obyvatelstva. V průzkumu byly zařazeny i otázky týkající se spokojenosti se 
službami městské policie, obavy z kriminality, atd. Vyhodnocením průzkumu bylo zjištěno, že spo-
kojenost se službami městské policie meziročně mírně roste (škála hodnocení 0-10, index 6,2). Nej-
více se občané obávají chodit v noci po veřejných prostranstvích a chodit v noci po hlavních ulicích. 
Přesto 53% obyvatel hodnotí veřejný pořádek v Prostějově na lepší úrovni než v jiných městech. 

 73% občanů vyjadřuje spokojenost s prací městské policie, je to nárůst proti předchozímu roku o 
9%. Znalost okrskových strážníků vzrostla ze 17% na 22%. Přesto však znalost okrskových strážníků 
byla již v r. 2009 na 29%. Lze tedy učinit závěr, že při srovnání s r. 2010, kdy na okrskové službě pra-
covalo 6 okrskářů, dochází ke zlepšení při rozšíření okrsků na 8. Hodnocení okrskové služby je však 
převážně subjektivní záležitostí. Zejména jde o zlepšení komunikace s občany, užší spolupráce okrs-
kářů s jednotlivými pracovišti odborů MěÚ Prostějov a navrhování a řešení tak obecných zájmů, na 
které občané poukazují. Lepší spoluprací hlídkové a okrskové služby pak dochází ke zlepšení – např. 
řešení narušování nočního klidu v určitých lokalitách, vandalismus, zajišťování veřejného pořádku 
při sportovních, kulturních a společenských akcích. Opatření ke zlepšení stavu pak bylo přijato v ul. 
Mlýnská, Vrahovice – dům služeb. Vždy však je nutné provést více opatření i dalšími subjekty. Sa-
motná činnost policie nestačí. V této oblasti je však nutná důslednost a důraznější postup. 

Velmi důležitá je pozitivní komunikace s veřejností. Na strážníky se v r. 2011 obraceli telefonicky 
– celkem v 11 788 případech, v mnoha případech se na základě oznámení podařilo zadržet pacha-
tele. 

Oblast spolupráce s veřejností a kvalita poskytovaných služeb se určitým způsobem odráží i 
v počtu přijatých a oprávněných stížností a poděkování za činnost – viz tabulka.

Přehled stížností a poděkování:

V tomto roce nás čekají nelehké úkoly v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku – na 
měnící se strukturu narušování veřejného pořádku je třeba reagovat. Přinejmenším je nezbytné 
udržet dobrý stav veřejného pořádku, ale klademe si za cíl jej zlepšit. To se může podařit jen spo-
lečně s veřejností.   Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov 

SNÍŽILISNÍŽILI  

jsme  C E N YC E N Y
ZVÝŠILIZVÝŠILI  
poèet L I H O V I NL I H O V I N

 3 LCD televizory     šipky  
 stylové prostředí    příjemná obsluha

V pátek 2. 3. 2012  a v sobotu 3. 3. 2012 
AKCEAKCE  panák - rum,vodka,zelená, režná 15 15 KčKč
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S nadšením a elánem se před dvaceti 
roky pustila hrstka nadšenců do reali-
zace velkého snu. Vybudovat pro své 
děti se zdravotním postižením tolik 
potřebné zázemí, ve kterém by našly 
potřebnou péči sociální, zdravotní i 
vzdělávací.  Začátky nebyly jednodu-
ché. Velkorysé plány vystřídala práce 
plná nadšení, entuziasmu, překonává-
ní překážek, malých proher i velkých  
výher. Nadšené plánování vystřídala 
mravenčí, časově i organizačně nároč-
ná práce. Snad jen vlastní slovo „sdru-
žení“ vystihuje, kolik lidí, kolik sil i 
kolik osudů se spojilo, aby ten vyřčený 
sen naplnilo.

První pronajaté prostory v budově ma-
teřské školy ve Vrahovicích umožnily, že 
v září 1993 byl zahájen provoz denního 
stejně jako výuka ve speciální škole.  Jen-
že zájem o služby přesahoval kapacitní 
možnosti dvou tříd v mateřské škole a tak 
jsme současně rekonstruovali  budovu na 
ul. I.Olbrachta, kam se zařízení přestěho-

valo v  květnu 1994. Sdružení v  té době 
neřešilo pouze  zázemí pro poskytované 
služby, ale  také svůj vlastní vývoj. Došlo 
k postupnému oddělování sociální péče 
od speciální školy a v roce 1997 vznikla 
obecně prospěšná společnost 
Speciální škola, o.p.s. V roce 
1998 nastala znovu situace, 
kdy jsme nemohli přijímat 
všechny zájemce z  kapacit-
ních důvodů. A město Pro-
stějov vyšlo sdružení znovu 
vstříc a pronajalo nám budo-
vu bývalé LDN v ulici Tetín, 
kam se zařízení přestěhovalo v  roce 
1999. Nové prostory umožnily rozšíření 
denního stacionáře i pro starší uživatele,  
vznikla sociálně aktivizační služba pro 
denní pobyt seniorů, dříve tzv. Domo-
vinka.  Snaha zabezpečit lidem se zdra-
votním postižením i pracovní uplatnění 
iniciovala LIPKU k  vytvoření jednoho 
z  prvních sociálních družstev  v  ČR po 

názvem SENZA družstvo, chráněna díl-
na (2000), které doposud  trvale zaměst-
nává 30 až 35 zaměstnanců se zdravot-
ním znevýhodněním. 

Jako stovky jiných i občanské sdružení 
LIPKA vznikalo od malé sku-
pinky nadšenců s  krásnými 
plány až po vybudování pro-
fesionální organizace s  desít-
kami zaměstnanců. Dnes je 
LIPKA provozovatelem roz-
sáhlého zařízení sociální péče 
pro děti, mládež i dospělé 
osoby se zdravotním postiže-

ním. Denní stacionář pravidelně využívá 
zhruba osmdesátka uživatelů, pro které 
je připravena zajímavá programová na-
bídka, sociální péče včetně podpory při 
zvládání běžných úkonů, hygieny apod., 
široká terapeuticky orientovaná zájmová 
činnost, stejně jako komplexní a profe-
sionálně vedená rehabilitační a logope-
dická péče. Kvalitou poskytovaných slu-
žeb se dle provedené inspekce řadí mezi 
špičku mezi poskytovateli. 

Uplynulá léta byla naplněna cílevědo-
mou prací, do které se promítlo mnoho 
lidských osudů a životních příběhů. Za 
dvacet let  LIPKA úspěšně překonala 
všechny dětské nemoci a nemoci z  do-
spívání a dnes je stabilní součástí soci-
álních služeb v  našem městě. Za jejími 
úspěchy i neúspěchy stojí vždy lidé. Lidé 
se svými klady a zápory, se svými starost-
mi, radostmi, pocity, schopnostmi a do-
vednostmi. Lidé, kteří spoluutvářejí  náš  
život i celou společnost a především lidé, 
s darem účastnosti, solidarity, úctou k ji-
ným, jakkoliv odlišným, se smyslem pro 
dobročinnost a sociální službu. Bez nich 
by veškeré i sebelepší záměry zůstaly jen 
úhledně popsanými stránkami papíru. 
Bez nich by se LIPKA nikdy nedostala  
tam, kde jsme dnes. Zaslouží si  naši úctu 
a upřímné  poděkování.      

A jak bude LIPKA slavit své dvace-
tiny? Srdečně zve všechny své přízniv-
ce, zájemci i širokou veřejnost na Den 
otevřených dveří, spojený s velikonoční 
výstavou, která se uskuteční ve dne 13. 
a 14.3.2012 v  prostorách Centra den-
ních služeb v ulici Tetín č. 1.  Ve stře-
du 14.3.2012 se také uskuteční setkání 
všech zaměstnanců, dobrovolníků a 
spolupracovníků. 

LIPKA slaví dvacáté narozeniny

MUDr. 

Tel.: 582 330 024 Mob.: 777 511 147

 7. 3. 2012
od 8.00 do 15.00 MUDr.  HANA

MUDr. 

Tel.: 582 333 701

INZERCE
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Střední škola designu a módy ukončila 
tříletý projekt Odborná výuka v  oděv-
nictví – nově atraktivně, moderně. Cílem 
projektu bylo zkvalitnění výuky odbor-
ných předmětů na škole a tím zvýšení 
konkurenceschopnosti absolventů školy 
na trhu práce. 

K dosažení tohoto cíle škola podnikla 
kroky jako zmapování aktuálních poža-
davků praxe na odbornou připravenost 
absolventů střední školy. Komunikovala 
s  partnery projektu fi rmou Koutný, s. 
r.o. a Cíl, výrobní družstvo. Zmapování 

nabídky specializovaného soft waru pro 
technologickou a konstrukční přípravu 
výroby a aktuálních podkladů pro výuku 
(učebnice, odborná literatura, časopisy). 
Škola provedla průzkum mezi střed-
ními školami podobného či stejného 
zaměření. Na základě výše uvedeného 
byla škola vybavena nejmodernějším 
specializovaným a grafi ckým soft warem 
a tedy i novými počítači a notebooky, 
dovybavila učebny odborných předmětů 
dataprojektory za účelem zlepšení výuky. 
Největší část však tvořila příprava aktu- álních podkladů pro výuku – kompletní 

studijní texty, prezentace, interaktivní 
materiály, výuková videa, testy a zpra-
cování metodiky. Aby mohly kvalitní 
materiály vzniknout, byl lektorský tým 
proškolen na práci se soft wary, úpravu 
tiskovin, ale také moderní metody výuky, 
způsoby komunikace aj. Lektoři čerpa-
li poslední poznatky z  oboru návštěvou 
odborných veletrhů, módních přehlídek, 
odborných fi rem, konzultacemi s  part-
nery projektu. Vytvořené materiály byly 
dva roky pilotně ověřovány ve výuce.

Kromě zkvalitnění výuky byly velké fi -
nanční prostředky investovány do moti-
vace studentů k aktivní práci v hodinách 
a celkovému studiu. Proto pro žáky byly 
připraveny zajímavé akce jako před-
nášky významných osobností z  oboru 
(akademický malíř J.  Ťapťuch, módní 

návrhářka L.  Rochová). Žáci navštívili 
řadu akcí jako výstavu šperků Cartier 
v  Praze, výrobnu gobelínů ve Valaš-
ském Meziříčí, módní přehlídky L.  Ha-
n áka v  Mohelnici (dvakrát do roka), 
exkurze u partnerů projektu i v jiných 
fi rmách, tematicky zaměřená fi lmová 
představení. Veškeré studijní materiály 
a akce byly žákům poskytnuty zdarma.

Díky uvedeným aktivitám by žáci měli 
získat vysokou konkurenceschopnost 
na trhu práce založenou na počítačové 
gramotnosti a širokém odborném pohle-
du. Protože vytvořené matriály a akce se 
osvědčily, hodlá škola pokračovat v aktu-
alizaci a používání výukových materiálů 
a nadále zajišťovat úspěšné akce. Tento 
projekt byl spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
ČR.  -red-

Odborná výuka v oděvnictví – nově, atraktivně, moderně 

V prostějovském děkanátu sbírka probíhala ve dnech 1. - 14. 1. 2012. dle míst-
ních zvyklostí, v samotném Prostějově pak 6. a 7. 1. 2012.

Do sbírky se zapojilo celkem 50 obcí děkanátu Prostějov a koledovalo cel-
kem 176 skupinek. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 je  652  530 Kč.

Rozdělení vybraných fi nančních prostředků: 
58% služby Charity Prostějov 
15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc 
10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc 
5% projekty Charity ČR 
5% pokrytí režie sbírky 
5% krizový fond - pomoc Charitám v exist. nouzi 
2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR 

Tříkrálová sbírka se neobejde bez nezištné pomoci dobrovolníků, kteří 
každoročně pomáhají s realizací a jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve pro-
spěch potřebných. Všem jim patří náš upřímný „dík“.  -Charita Prostějov-

Tříkrálová sbírka a její výsledky

24. března  ( sobota ): 

Téma : 
1/ Canisterapie – Jak pes léčí lidskou duši
2/ Poznej sám sebe
3/ Automatická kresba
4/ Zdravé cvičení pomocí Flexi Baru
5/  Biochemie
6/  Mikrobiologie
7/  Patologie

26. března  ( pondělí ) 

Téma : 
1/ Canisterapie – Jak pes léčí lidskou duši
2/ Canisterapie a felinoterapie
3/ Poznej sám sebe
4/ Automatická kresba
5/  Zdravé cvičení pomocí Flexi Baru
 Oblastní spolek ČČK Prostějov,
 Milíčova 3

Ve čtvrtek dne 8. března 2012 od  9 do 11 hod. probí-
há  na OS ČČK Prostějov, Milíčova 3 sbírka.

Sbíráme především dětské plyšové hračky, kuchyň-
ské potřeby (hlavně termosky, pokud možno o větším 
objemu než 1 litr), hrníčky, talířky, hrnce a pod., bytový 
textil - povlečení, ručníky, utěrky.

Dámské, pánské a dětské oblečení (čisté a neděravé). 
Děkujeme

Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu Oblastní-
ho spolku ČČK Prostějov, 

Milíčova 3, 796 01 Prostějov
e-mail : prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

Odborné konference Českého Červeného kříže pro nelékařské zdravotnické pra-
covníky. Pořádá Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, 79601 Prostějov, zast. Ing. 
Lenkou Černochovou, ředitelkou, mobil : 723005411, e-mail : prostejov@cervenykriz.
eu, IČ : 00426369, www.cervenykrizprostejov.cz.  Odborná konference bude probíhat 
v sídle organizace.

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

INZERCE
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Soutěž Moravské vodárenské se těšila vel-
kému zájmu. Odborná porota  vyhodnotila 
ekologickou výtvarnou soutěže Dobrodružství 
lososa Lukáše a vítězem je nádherně zpracova-
ný komiks žáků sekundy A zGymnázia Jiřího 
Wolkera v Prostějově. Gratulujeme! 

Na tři vítězné komiksy se můžete podí-
vat na: http://www.smv.cz/dobrodruzstvi-
-lososa-lukase.html

V regionálním moravském kole se zúčast-
nilo 325 žáků z 20 třídních kolektivů na Olo-
moucku, Prostějovsku a Zlínsku. V  porotě 
zasedaly ekoložky a výtvarnice. Paní Petra 
Orálková z o.s. Iris regionální sdružení ČSOP 
Prostějov k vítěznému komiksu uvedla: „Po-
těšilo mě, že vítězná třída použila biotop, 
který opravdu lze potkat v řece Kamenici, a 
navíc byli tito živočichové velmi dobře a rea-
listicky zobrazeni.“ Hodnotil se hlavně nápad 
a příběh, ale i výtvarné ztvárnění. 

Úkolem žáků 5. – 7. tříd v ČR a v Němec-
ku bylo nakreslit komiks popisující dobro-
družství lososa Lukáše, který pluje z říčky Ka-
menice do Labe a pak do Severního moře. Po 
cestě potkává různé říční živočichy a zažívá 
dobrodružství. České děti nakreslily „českou“ 
část příběhu odehrávající se v ČR a německé 
děti zase tu německou. Společně tak vytvoří 
dobrodružný komiksový příběh. 

Dobrodružství lososa Lukáše je výchov-
ně vzdělávací soutěž společnosti Veolia 
Voda, jejímž cílem bylo upozornit žáky 5. 

- 7. tříd ZŠ (a odpovídajících tříd gymná-
zií) na konkrétní ohrožený druh – lososa 
obecného a hravou formou žáky seznámit 
s životním cyklem lososů. Soutěž odstarto-
vala na začátku listopadu a je organizována 
společně s německou společností Veolia 

Wasser. Pojítkem mezi Českou republikou 
a Německem je řeka Labe, kterou čeští i ně-
mečtí lososi využívají k migraci do moře. 

Prostřednictvím soutěže se žáci seznámí 
s fi ktivním příběhem lososa Lukáše, který 
byl vypuštěn jako malá rybka do řeky Ka-

menice a který se posléze vydá na nejdelší a 
nejdobrodružnější cestu svého života – do 
Severního moře. Na soutěžící čeká kromě 
zábavy a poučení také řada pěkných cen. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668, www.smv.cz

Komiksový losos z Wolkerova gymnázia v Prostějově uspěl v PrazeKomiksový losos z Wolkerova gymnázia v Prostějově uspěl v Praze

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Skoro každý den se z tisku a televize 
dozvídáme informace o pomoci lidem 
v  nouzi či   tíživé situaci. Stále slyšíme 
o nedostatku prostředků na činnost 
zájmových a sportovních klubů, prázd-
ných  pokladnách sportovců, sborů 
dobrovolných hasičů nebo škol. Společ-
nost zaměřená na pojišťovací a fi nanční 
služby Astorie a.s. ví, jak vás podpořit! 
Její unikátní projekt již využívají desít-
ky organizací podobného zaměření po 
celé republice. Na sklonku roku 2010 
oslovila PhDr. Marie Turková, ředitelka 
Střední školy, základní školy a mateřské 
školy JISTOTA, o.p.s. Astorii a.s. s  žá-
dostí o sponzorský dar. Její zaměstnanci 
tehdy netušili, že se z této žádosti vyvine 
oboustranně prospěšná spolupráce. „Již 
v  minulém roce jsme před Vánocemi 
mohli předat dětem šek ve výši 10 000 
Kč, který bude použit na fi nancování 

výstavby učebny v přírodě. Naše spolu-
práce tím však neskončila a pokračuje i 
v tomto roce.  Škola je s několika dalšími 
zájmovými kluby zapojena v Prostějově 
do projektu fi rmy ASTORIE a.s., který 
je zaměřen na podporu společenských a 
sportovních klubů, zájmových kroužků 
a dalších podobných organizací,” uvedl 
Petr Wasserburger ze společnosti AS-
TORIE a.s. Její manažery a spolupracov-
níky můžete v Prostějově najít na adrese 
Kostelní 15. Jsou vždy připraveni vám 
poradit, jak na to.

Astorie ví, jak vás podpořit!  

První šek na deset tisíc korun. Při předání šeku byli přítomni žáci a peda-
gogové školy spolu s ředitelkou PhDr. Marií Turkovou a také pracovníci 
ASTORIE a.s., pan Petr Wasserburger, paní Simona Černá a Andrea Novo-
tná.  Foto: archiv ASTORIE a.s.



To je jen malý výčet toho, PROČ by-
chom něco měli změnit. Hlavní je pre-
vence, což je věc, která mě motivovala 
k tomuto projektu. Můžeme něco pro to 
udělat a jak začít,…?

Skoro každý si v létě zajede na dovole-
nou a tímto způsobem můžeme skloubit 
příjemné s užitečným.

Pod názvem projektu Zdraví 2012 se 
skrývá nová myšlenka, která je zaměřena 
na ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Povedlo 
se mi zrealizovat, ve spolupráci s  jed-
nou   cestovní kanceláří, OZDRAVNÉ 
POBYTY u moře v  Bulharsku. Během 
této dovolené se návštěvníci letoviska na 
Svatém Vlasu mohou stravovat výhradně 
zdravým jídelníčkem. Navíc tato lokalita 

je výborná také pro astmatiky, protože se 
nachází v oblasti se zvláštním ovzduším, 
kde se už po spoustu let léčí lidé z celého 
Bulharska i ze zahraničí.

Účelem těchto pobytů je aby, si každý 
mohl vyzkoušet, že co je zdravé, může 
být i chutné. Také jsou možnosti před-
nášek o jiném, lehčím způsobu přípravě 
jídel, která běžně doma vaříme, jen v ji-
ném provedení. Do těchto celodenních 
jídelníčků jsou zahrnuty suroviny, které 
lidé nejsou zvyklí používat a které jsou 
důležité pro náš organismus, hlavně pro 
PŘIROZENÝ výskyt vitamínů, minerá-
lů, vlákniny….Například jáhly, pohanka, 
bulgur, kuskus a mnoho jiných. Strava 
obsahuje hodně zeleniny a ovoce v sy-
rovém stavu, čerstvých ryb, které jsou 

denně dováženy místními rybáři. Také 
mléčné výrobky jsou ve výborné kvalitě. 
Po celou dobu bude k dispozici nutriční 
poradkyně, která také jídla bude připra-
vovat a po celý čas se věnovat Vašim do-
tazům a připomínkám.

Ve výsledku pak oceníte, že budeme 
zdravější, vydáme méně za léky a zlepší se 
nám celkový zdravotní stav. A TO STOJÍ 
ZA TO!

PROJEKT ZDRAVÍ 2012 JE  REALI-
ZOVÁN VE SPOLUPRÁCI SE ZDRA-
VÝM MĚSTEM PROSTĚJOV

Podrobnější  informace na tel.773 
277 911

Přeji vám krásné dny a budu se těšit na 
Vás ve slunečném Bulharsku.

Eva Tichá

InformaceAktuálně

INZERCE

INZERCE

Není žádnou novinkou, že nás trápí špatné stravovací návyky, ze kterých pramení obezita
- bohužel už i u dětí, rakovina tlustého střeva, vysoký krevní tlak, alergie,……

dne  16. března 2012  od    9.00 hod. 

v budově Okresního soudu 
v Prostějově  na Sídl. 
svobody,   blok VI
(naproti sběrného 

dvoru).

Registrace zájemců 
o dražbu 

   od  8.30 – 9.00 hod.
Dražené věci: Starožitná skříň (šatní + police), 
vyvolávací cena 3.000,--Kč. 

Prohlídka dražených věcí: Pouze v den 
konání dražby po dobu registrace na místě 
dražby. Vydražené věci si vydražitel převezme 
ihned po ukončení dražebního dne, popřípa-
dě následující úterý.

OKRESNÍ SOUD V PROSTĚJOVĚ

DRAŽBA 
MOVITÝCH VĚCÍ

POMOZTE DĚTEM 
se skauty

V neděli  dne 25. 3. se v klubovně 
na Šmeralově ulici u Hvězdárny 

uskuteční tradiční „Líheň“. 
Při kafíčku a horké čokoládě vyrobíme
 zásobu vatových i papírových kuřátek, 

kterými pak malé skautky 
a skauti – světlušky 

a vlčata - odmění dárce, kteří přispějí 
o týden později do pokladniček 

pro sbírku Pomozte dětem. 
Přijďte se svými dětmi udělat 
kus užitečné a zábavné práce!

SportŠkolství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Insolvenční poradna Insolvenční poradna 
Využijte našich bohatých zkušeností v oblasti 

oddlužení fyzických osob. 
• Zhodnotíme odpovědně Vaši situaci a poradíme Vám co s dluhy.
• Využijte možnosti, jež Vám poskytuje insolvenční zákon.
• Za 5 let splatíte pouze 30% svých pohledávek v přijatelných 

splátkách a jste bez dluhů.
• Zajistíme veškerý právní servis a  zpracujeme návrh 

na oddlužení.
• Můžete se spolehnout na naši diskrétnost a pochopení situace.

Jsme zde pro Vás !
Kontakt +420 606 094 956, Mgr.Vojtěch Dubánek, 

PSV Invest s.r.o.,  Žižkovo nám. 134/19, 796 01 Prostějov



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Volný čas

Poslední lednový víkend byl v prostě-
jovské hale Reálného gymnázia ve zna-
mení celorepublikového tanečního sou-
boje v disco&freestyle tancích, hip hopu a 
elektric boogie. Na parketu řádili ti nejlepší 
taneční borci z několika republikových klu-
bů, včetně prostějovských mistrů Evropy a 
světa z Taneční školy Hubený, která celou 
akci pořádala pod záštitou Czech Dance 
Organization.

Skvělých šest zlatých medailí v disco&fre-
estyle tancích a o jednu více v hip hopu zů-
stalo doma! Reprezentanti z TŠ Hubený opět 
předvedli úžasné výkony a do nového taneč-
ního roku vtancovali správnou nohou. 

V dětské sólo kategorii v disco dance byli 
na nejvyšším stupni vítězů K. Rozkošová, 
v  mužích R. Flajsar, za dospělé vyhrál O. 
Krysmánek a mohou se tak pyšnit titulem 
mistr ČR. V dětské kategorii byli ve fi nále 
také N. Kočařová (4. místo), A. Flajsarová 
(5. místo), v mužích si vedl dobře i T. Stej-
skal (5. místo). V hlavní věkové kategorii se 
nejlépe umístila K. Hlostová (5. místo) a M. 
Možná (6. místo). V nejmladší věkové kate-
gorii byla neméně úspěšná T. Kaštylová na 
páté pozici.

V dětských duetech vytančili zlatou placku 
sourozenci Flajsarovi, dařilo se i juniorům, 
Konečná Denisa s  Rozkošovou Kateřinou 
byly na krásné 4. pozi-
ci. Dětská malá skupina 
s  choreografi í JUMP! 
získala další zlato, junioři 
s  BE HAPPY byli šťastní 
z 6. příčky a dospělí z pá-
tého místa s  projektem 
SWEAR.

Ve freestylovém tanci se 
mistrem ČR stala Denisa 
Konečná v  juniorské sólo 
kategorii.

V kategorii hip hopu se 
divákům naskytl skutečně 
nevšední pohled – všech-
ny první tři pozice v du-
etech vybojovaly děti TŠ 
Hubený! Na prvním mís-
tě byli sourozenci Flajsa-
rovi, na druhém Koneč-
ná Diana s  Rozkošovou 
T. a na třetím Kočařová 
Natálie s Robertem Vol-
kem. Ale tím úspěch 
prostějováků nekončil. 
Další zlatou medaili, ten-
tokrát za hlavní věkovou 
kategorii, vytančili M. 
Nevrlá s M. Zatloukalem, 
v juniorech je následovali 
Kohoutková T. s  Podlo-
uckým V. a Konečná D. 
s Rozkošovou K. obsadily 
fi nálové čtvrté místo.

V  sólech se mistrem 
ČR v dětské ženské kate-
gorii stala K. Rozkošová, 
v  mužích pak R. Flajsar. 
Ženský úspěch potvrdily 
i N. Kočařová (2. místo), 
A. Flajsarová (3. místo) 
a D. Konečná (5. mís-
to). Pěknou pátou pozici  
v mužích obsadil T. Stej-
skal. 

Sólisté však nezaháleli 

ani v dospělé věkové kategorii. Zlatá placka 
patří M. Zatloukalovi, O. Krysmánek vybo-
joval šesté místo, M. Nevrlá získala stříbro, 
stejně jako V. Podloucký v kategorii juniorů.

TŠ Hubený má mistry také v  kategorii 
malá skupina a to děti s choreografi í BANDI-
KIDS, juniorský team YEAH, YEAH! byl na 
druhém místě a dospěláci s MOVIN´UP na 
bronzové pozici.

TŠ Hubený si z  víkendového klání od-
nesla ještě jedno velké ocenění a to putovní 
pohár pro nejlepší taneční školu za sezónu 
2011/2012 v součtu bednových umístění na 
Extralize soutěží disko a hip hop.

Mistrovství se celkem zúčastnilo přes 1200 
tanečníků, kteří v dvanáctihodinovém mara-
tonu bojovali nejen o republikové tituly, ale 
také o nominace na evropský a světový šam-
pionát. Svou záštitu nad celou akcí převzalo 
město Prostějov, pan starosta Miroslav Pišťák 
spolu s  místostarostkou Alenou Raškovou 
předávali vítězům ceny. Jediným zklamáním 
byla neúčast očekávaného Jana Bendiga, zná-
mého z předloňské SuperStar, který se pro 
nemoc omluvil. 

Všem tanečníkům reprezentujícím TŠ Hu-
bený a město Prostějov patří velké díky, stejně 
jako trenérům, rodičům a sponzorům, bez kte-
rých by se akce nemohla uskutečnit. -red-

Víkendové mistrovství Víkendové mistrovství 
ČR v disco dance a hip hop,ČR v disco dance a hip hop,

prostějováci opět zářiliprostějováci opět zářili

INZERCE

INZERCE

SportKaleidoskop 
informací

Rádi bychom Vás informovali, 
že cyklus přednášek se zdravot-
ní tématikou „Cesta k  celkovému 
zdraví“ pokračuje setkáním s  Ing. 
Miroslavem Hrabicou, známým 
léčitelem a autorem několika knih 
o zdraví, které je možné si na před-
nášce zakoupit.

Laskavým slovem Vás provede té-
matem „ O LÉČENÍ (I ZRÁNÍ) LIDÍ  
A PŘEDÁVÁNÍ (I ODEBÍRÁNÍ) ŽI-
VOTNÍ SÍLY“ ve čtvrtek 15. března 
v 17 : 15 v bezbariérových prostorách 
Cyrilometodějského gymnázia a ma-

teřské školy na Komenského ulici 17 
v Prostějově. 

Ve stálé nabídce jsou pro zájemce 
z řad pracujících, nezaměstnaných a 
maminek na MD připravené rekva-
lifikační počítačové kurzy v  roz-
sahu 40 a 80 hodin, určené pro ty, 
kteří pro svou práci potřebují buď 
na základní nebo uživatelské úrovni 
ovládat počítač a běžně používané 
programy sady Microsoft Office, in-
ternet a poštu.

Více informací získáte na: http://
cmg.prostejov.cz/ccu/ nebo se mů-
žete přihlásit u: Mgr. Taťána Ságlo-
vá, tel: 582  302  555 nebo emailem 
na adresu: saglova@cmg.prostejov.
cz. Více informací naleznete na: 
http://cmg.prostejov.cz/ccu/. Jste 
srdečně zváni.
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HOTEL JANA, PŘEROV 

29. ÚNORA 2012 OD 19.00 HODIN

VYHLÁŠENÍ 

NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
OLOMOUCKÉHO KRAJE

MEDIÁLNÍ: 

TÝDENÍK
Prost jovska
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Společnost AUTO-PYTELA s.r.o., 
která v září 2011 s vozy značky 
Hyundai úspěšně vstoupila i na 
prostějovský trh získala pro rok 2012 
hodnocení „FRONTIER DEALER 
CLUB“. Ruku v ruce s rostoucí úrovní 
a prestiží automobilů Hyundai pak 
stoupá hlavně kvalita prodeje a služeb 
poskytovaných zákazníkům...

Evropští dealeři jsou v tomto ohledu 
ze strany společnosti Hyundai pečlivě 
hodnoceni. Nejvyšším uznáním, jaké 
mohou získat, je vybrání za člena „Fron-
tier Dealer Clubu“. Této pocty, pro 
kterou platí velmi přísná kriteria, se nyní 

dostalo také právě společnosti Auto-Py-
tela s.r.o.

Prostřednictvím tohoto klubu vyzna-
menává Hyundai Motor Europe majitele 
dealerství, která mimořádným způsobem 
přispívají k rozvoji značky Hyundai 
v Evropě. Raketa v logu klubu sym-
bolizuje ambiciózní cíl této iniciativy: 
vynést značku Hyundai na oběžnou 
dráhu pěti nejlepších automobilových 
výrobců v Evropě.

Současně s tímto prestižním oceněním 
by se společnost Hyundai Auto- Pytela 
s.r.o. chtěla pochlubit s uvedením nové 
i30 do prodeje (na snímku).

Nová generace modelu Hyundai i30, 
nejočekávanější novinky segmentu C 
letošního roku vstoupila 1. února 2012 
na český trh. Ambicí nového modelu 
i30 je stát se nejprodávanějším vozem v 

České republice. i30 vyniká špičkovou 
kvalitou, moderním designem a využitím 
nejmodernějších technologií. Nový mod-
el i30 již ve standardní výbavě nabízí 
šesti stupňovou manuální převodovku, 
šesti airbagů, stabilizační a protiproklu-
zový systém a elektricky ovládaná okna 
i zrcátka. Cena nové i30 začíná na 289 
990 Kč a zahrnuje komplexní pětiletou 
záruku a „Program permanentní mobil-
ity“. Pro pojištění vozu je možné využít 
Hyundai pojištění nabízející povinné 
ručení zdarma, nulovou spoluúčast a 
atraktivní sazbu 2,75%. V současné době 
je v prodeji pěti dveřový hatchback, v 
průběhu roku bude nabídka rozšířena o 
verzi kombi a třídveřovou variantu.

„Rádi bychom pozvali všechny záka-
zníky a zájemce do našeho autosalonu u 
hypermarketu TESCO v Prostějově, kde 
si mohou novou i30 a samozřejmě i další 
modely značky Hyundai prohlédnout a 
vyzkoušet,“ zní ze společnosti AUTO-
PYTELA s.r.o. 

Vozy značky Hyundai jsou již pod-
ruhé oceněny prvenstvím velkém Au-
tomobilovém testu kvality Auto Bild, a 
to především díky své kvalitě a  mod-
ernímu nadčasovému designu. Hlavním 
faktorem vítězství značky byl pětiletý 
program komplexní záruky Hyundai, 
který je nejlepším svého druhu v auto-
mobilovém průmyslu. Auto Bild pozna-
menal, že ostatní výrobci v Evropě tak 
komplexní záruční krytí neposkytují.

Tak proč kupovat vozy, které si již výší 
své poskytované záruky nevěří…..?  -pr-

Aktuálně SportInformace Kaleidoskop 
informací Volný čas

INZERCE

Termín Název tábora Místo konání Hlavní vedoucí

29.6. - 5.7.2012 Bc. Ji í Novák

1. - 6.7.2012 Léto v Bradavicích - I. turnus (sk ítci 6-8 let) Hyn ice pod Sušinou Bc. Martina Koudelková

1.7. - 8.7.2012 Vodácký tábor Oh e Oh e Mgr. Tereza Zají ková

8.7. - 13.7.2012 Léto v Bradavicích - II. turnus (sk ítci 7-9 let) Hyn ice pod Sušinou Bc. Martina Koudelková

8.7. - 13.7.2012 Adrenalinový tábor - I. turnus Horka nad Moravou

15.7. - 20.7.2012 Léto v Bradavicích - III. turnus (sk ítci 9-10 let) Hyn ice pod Sušinou Bc. Martina Koudelková

21.7. - 29.7.2012 Turistický tábor Deštné v Orlických horách Mgr. Anna Juránková

22.7. - 27.7.2012 Léto v Bradavicích - IV. turnus (sk ítci 11-13 let) Hyn ice pod Sušinou Bc. Martina Koudelková

11.8. - 19.8.2012 Za krásami východního Slovenska Mgr. Anna Juránková

6.8. - 10.8.2012 Na stroji asu proti asu (p ím stský tábor) Prost jov, D tské dopravní centrum Jan Zatloukal

20.8. - 24.8.2012 P ím stský tábor na kole kách Prost jov, D tské dopravní centrum Bc. Ji í Novák

20.8. - 24.8.2012 Sportovní p ím stský tábor Prost jov, D tské dopravní centrum Mgr. Tereza Zají ková

27.8. - 31.8.2012 P ím stský tábor Prost jov, D tské dopravní centrum Mgr. Tereza Zají ková

Okolí Dunajce na vod  i po souši Dunajec, Polsko

Mgr. Dalibor Ove eka

Bú e

DDosud vypsané tábory Sportcentra - DDM v roce 2012osud vypsané tábory Sportcentra - DDM v roce 2012

Sportcentrum - DDM, Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, www.sportcentrumddm.cz, 
sportcentrum@sportcentrumddm.cz, tel.: 582 332 296, 582 332 297, 582 344 125 (odloučené pracoviště Vápenice 9)

Školství 
a sociální oblast Sport

Společnost Hyundai Auto-Pytela s.r.o. se stala členem „Frontier Dealer Clubu“
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