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Valentýne,
Valentýne…

Letmý pohled do kalendáře nám připo-
míná, že 14. února slaví svůj svátek Valen-
týn. Popravdě žádného konkrétního Va-
lentýna neznám, do školy se mnou žádný 
nechodil, ani nemám spolupracovníka či 
známého takového jména.  A nevím, kolik 
z Vás nějakého Valentýna osobně zná.

Nicméně Valentýna ve spojitosti se svát-
kem svatého Valentýna zná už dnes v na-
šich zeměpisných šířkách asi každý, zejmé-
na jako svátek zamilovaných, ať už více či 
méně vážně myšlený. A také jako svátek, 
který komerce miluje, nebo, který miluje 
komerci? 

V  dostupných zdrojích se říká, že svatý 
Valentýn je spojen se skutečnou osobností 
a událostmi. Podle jednoho pojetí se císař 
Claudius II. účastnil mnoha bitev, ale římští 
muži jen neradi vstupovali do vojska. Claudi-
us byl přesvědčen, že to bylo proto, že nechtěli 
opouštět své milé a rodiny, a proto se rozhodl 
zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém 
Římě . Svatý Valentýn byl římský kněz, který 
žil v době Claudiovy vlády. Nedbal Claudiova 
zákazu a dál tajně oddával zamilované páry. 
Za tyto skutky měl být uvězněn a odsouzen 
k smrti. Trest byl údajně vykonán 14. února 
r. 296. Legenda ještě uvádí, že před popravou 
stihl napsat milostný dopis jisté ženě, a tak 
vzniklo první valentýnské přání. Další příběh 
popisuje Valentýna jako léčitele, který vrátil 
zrak mladé dívce. O zázračném uzdravení si 
pak povídal celý Řím . Pohané však odmítli 
v zázrak uvěřit, Valentýna zajali a odvedli. 
Za městem mu pak oddělili mečem hlavu 
od těla. Navzdory trpkému osudu se stal sv.
Valentýn patronem věrných a čisté, oddané 
lásky.

Ať už tak či tak - Valentýn je podle obou 
verzí příběhu osobností obdařenou vzác-
nými lidskými vlastnostmi, jako je čest 
nebo víra v lásku… Možná tedy bude sta-
čit, když si onoho 14. února (nebo kdykoli 
jindy) uvědomíme, že to, co z citů nedáme 
svým blízkým za svého života, už nikdy ne-
doženeme. 

Ale připomeňme ještě jeden, onen ko-
merční, aspekt Valentýna. Tradice tohoto 
svátku byla obnovena v  Americe na po-
čátku 20. století, kdy americký vydavatel 
pohlednic Walter Scott stál na pokraji ban-
krotu. Scottovy pohlednice nikdo nekupo-
val a obchodník si marně lámal hlavu, jak 
inovovat produkci. Až jednou ve starém 
církevním kalendáři narazil na legendu o 
knězi Valentýnovi, který ve starém Římě 
tajně oddával zamilované páry, za což byl 
zatčen a 14. února popraven. Scott zkusil 
ze svatého Valentýna učinit patrona všech 
zamilovaných a natiskl barvotiskové lístky 
s portrétem světce a velikým srdcem. Pak 
vyhlásil, že nejlepším způsobem, jak si mo-
hou páry potvrdit lásku, je výměna valen-
týnských pohlednic. Nový svátek lásky měl 
v Americe obrovský úspěch a Scott namís-
to bankrotu rychle zbohatl. 

Pokud by tedy Valentýn mohl nejen při-
pomenout zamilovaným jejich vztah, ale 
v dnešní ekonomicky složité době i pomoci 
některému z obchodníků balancujících na 
hranici přežití, tak proč ne?

-jg- - internetové servery 
- - úryvek z článku Ivana 

Motýla, publikovaný v ča-
sopisu Týden 14.2. 2011-
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Záležitosti komisí rady

Rada města Prostějova vzala na vědo-
mí

1. doporučení Komise koncepce a roz-
voje města ze dne 12. 12. 2011,

2. zápis z  jednání Komise pro infor-
mační technologie ze dne 12. 12. 2011 
a materiál, který byl předán předsedou 
komise pro IT,

3. jmenování Jaroslavy Škrkánkové, 
zaměstnankyně Odboru kancelář staros-
ty novou tajemnicí Komise pro nákup 
uměleckých děl,

zrušila Komisi architektury a výstavby 
a odvolala jejího předsedu a členy,

zřídila
1. Komisi výstavby,
2. Komisi architektury,
jmenovala
a) předsedou Komise výstavby Ing. 

Tomáše Blumensteina
b) členy komise:
Dvořáka Miroslava
Kolbu Jiřího, Ing
Lepšu Pavla
Slepánka Petra, Ing.
Šmída Václava, Ing.
Štorka Jiřího

Tobolu Jaromíra
(tajemnicí komise jmenována Ing. 

Hana Žondrová, zaměstnankyně Odbo-
ru rozvoje a investic MěÚ)

Odpis pohledávek – Městská 
policie Prostějov

Rada města Prostějova schválila od-
pis pohledávek spočívající v nedoplatku 
náhrady nákladů spojených s  dopravou 
níže uvedených osob do protialkoholní 
a protitoxikomanické stanice v  celkové 
výši 7.500,- Kč.

Statut prvního občánka 
města Prostějova

Rada města Prostějova schválila statut 
prvního občánka města Prostějova takto:

prvním občánkem města Prostějova je 
dítě, které se narodí na území města Pro-
stějova jako první v pořadí 

od 1. 1. aktuálního roku matce s trva-
lým pobytem v Prostějově.

Peněžitý dar prvnímu občán-
kovi Prostějova v roce 2012
Rada města Prostějova souhlasí s pře-

dáním fi nančního daru (3.000,-- Kč) pro 
občánka města Prostějova, který se naro-
dí jako první v pořadí v roce 2012 matce 
s trvalým pobytem v Prostějově.

Řešení námitky a další 
postup v zadávacím řízení 
podlimitní veřejné zakázky 
„Dodávka servisního úklidu 
v budovách MěÚ Prostějov“
Rada města Prostějova schválila vyho-

vění námitce společnosti SaM-úklidové 
služby s.r.o.  proti kvalifi kačním poža-
davkům zadavatele v  zadávacím řízení 
„Dodávka servisního úklidu v budovách 

městského úřadu Prostějov“ zadaném 
ve zjednodušeném podlimitním řízení 
v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon),

Rozhodla zrušit zadávací řízení „Do-
dávka servisního úklidu v  budovách 
Městského úřadu Prostějov“ zadané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení 
v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen zákon) z důvodu 
možného omezení soutěže resp. omezení 
okruhu možných dodavatelů. 

Zároveň uložila Františku Nevrtalovi, 
vedoucímu Odboru správy a zabezpeče-
ní Městského úřadu Prostějov, 

zpracovat a předložit návrh dalšího po-
stupu včetně návrhu na vyhlášení nového 
zadávacího řízení na dodávku servisního 
úklidu v budovách  Městského úřadu Pros-
tějov s upravenými podmínkami. 

Zvýšení jízdného MHD – dopis 
Krajského úřadu OlK

Rada města Prostějova odsouhlasila 
úpravu jízdného v  MHD Prostějov po-
dle návrhu Olomouckého kraje v soula-
du s  tarifem Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje platného od 
1.3.2012 dle důvodové zprávy, tj.

- 7 denní jízdenka 
 zdražení z 31,- Kč na 35,- Kč
- měsíční jízdenka
 zdražení ze 100,- Kč na 115,- Kč,
a zároveň neschválila zvýšení jedno-

denního jízdného.

Informace o žádosti 
společnosti Manthellan, a. s., 

Olomouc 
o územně plánovací informaci ke 

studii záměru „Galerie Prostějov“ 
z  hlediska platné územně plánovací 
dokumentace města Prostějova

Rada města Prostějova vzala na vě-
domí informaci o žádosti společnosti 
Manthellan a.s., Olomouc o územně 
plánovací informaci ke studii záměru 
„Galerie Prostějov“ z  hlediska sou-
časně platné územně plánovací doku-
mentace dle důvodové zprávy.

Změna Pravidel pro 
přidělování městských bytů 
v majetku města Prostějova

Rada města Prostějova schváli-
la změnu Pravidel pro přidělování 
městských bytů v majetku města Pro-
stějova, a to takto:

- směna bytů bude povolena pouze 
mezi byty ve vlastnictví obcí

- přechod nájmu bytu bude uza-
vírán na 2 roky a po této době bude 
přezkoumáno, zda nájemník splňuje 
podmínky pro přidělení městského 
bytu.

Schválení pronájmu
NP – Školní 49 (Bašta)

Rada města Prostějova schválila 
pronájem nebytového prostoru č. 221 
o celkové rozloze 150,0 m2 v  domě 
Školní ul. č.49, (Bašta) v  Prostějově-
Jindřichu Skácelovi za těchto podmí-
nek:

- za nabídnuté nájemné ve výši 
1.750,-Kč měsíčně, s  inflační dolož-
kou,

- za účelem využití pořádání výstav 
a prodeje výtvarných děl,

- nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou.
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Výpis z usnesení 33. schůze Rady města Prostějova, konané 10. 1. 2012 
(kompletní usnesení na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

Město Prostějov vyhlašuje pro le-
tošní rok následující granty na kul-
turní projekty:

• Představení umění prostějov-
ské mládeže a studentů 

• Knižní medailonky prostějov-
ských osobností 

• Oživení kultury v  Prostějově 
(se zaměřením na náměstí)

„Téma Představení umění prostě-
jovské mládeže a studentů zvolila ko-
mise pro velký ohlas z  minulých let. 
Projekty jsou prezentovány na velmi 
vysoké úrovni. Cílem tématu Knižní 
medailonky prostějovských osobnos-
tí není vznik velkých formátů mo-
nografi í, ale brožovaných publikací, 
které budou v dalších letech sloužit ke 
vzniku edice. No a v neposlední řadě 
téma Oživení kultury v Prostějově (se 
zaměřením na náměstí) zvolila komi-
se z důvodu podpory kulturního dění 
v  jarních i letních měsících na pros-
tějovském náměstí T.G.Masaryka,“ 
upřesnila předsedkyně kulturní ko-
mise a radní Milada Sokolová.

Město Prostějov rozdělí mezi žada-
tele o kulturní granty v letošním roce 
částku 250 tisíc korun. „Vzhledem 
k nižnímu objemu fi nancí jsme proto 
letos nevypsali téma videodokumen-
tů, které je fi nančně poměrně nároč-
né,“ dodala Sokolová.

Žádosti o kulturní granty mohou 
zájemci podávat do 29. 2. 2012 na po-
datelně Městského úřadu Prostějov. 
Tiskopisy jsou totožné s  tiskopisy na 
veřejnou fi nanční podporu, je však tře-
ba je zřetelně označit slovy KULTURNÍ 
GRANT .    Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MěÚ Prostějov

Kulturní 
granty 

Město Prostějov bude v  letošním 
roce znovu  udělovat významným 
osobnostem Ceny města. Do 29. úno-

ra 2012 mohou občané, organizace 
nebo občanská sdružení nominovat 
jakoukoli významnou osobnost, jejíž 

práce znamená přínos pro město Pro-
stějov.

„Osobnosti, které výrazně napomohly ke 
zvýšení prestiže města v  jakékoli oblasti své 
činnosti, budou opět slavnostně oceněny. 
Přitom oblast jejich přínosu nijak striktně 
nevymezujeme, abychom tím nezúžili výběr 
nominovaných. Mohou to být lidé, kteří vy-
nikli v hudbě, divadelnictví, obecně v kultuře, 
práci s mládeží či seniory nebo například ti, 
kteří se významně zasloužili o rozvoj demo-
kracie,“ nastínila vedoucí Odboru kanceláře 
starosty Městského úřadu Prostějov Jaroslava 
Tatarkovičová.

 K nominaci je třeba uvést jméno a pří-
jmení osoby navržené na ocenění, dále za 
jakou činnost by měl navržený kandidát 
cenu získat a podpis navrhovatele. No-
minace doručí navrhovatelé v  písemné 
formě na adresu podatelny Městského 
úřadu Prostějov do 29. února 2012.

Pravidla pro udílení Cen města Pros-
tějova i formulář naleznete na webových 
stránkách města Prostějova:

http://www.mestopv.cz/cz/turista-
/o_meste/slavne-osobnosti/ceny-mesta-

-prostejova.html  
Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ 

Prostějov

Nominujte osobnosti na Ceny 
města Prostějova za rok 2011!
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INZERCE

Rozpočet města Prostějova na rok 2012Rozpočet města Prostějova na rok 2012
Schváleno usnesení č. 10236: zastupitelstvo města Prostějova schvaluje rozpočet 

města Prostějova pro rok 2012 s těmito závaznými ukazateli:
Celkový objem příjmů ve výši    Kč 702.231.080,-
Celkový objem výdajů ve výši    Kč 751.028.300,-
Celkový objem fi nancujících operací ve výši  Kč  48.797.220,-
bere n a vědomí Rozpis investičních výdajů v celkovém objemu Kč 153.269.000,-
jmenovitě takto:
1. Nákup uměleckých děl 400.000,-
Celkem kapitola 10 – Kancelář starosty 400.000,-
2.  Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o. (dohoda o 

VPP do roku 2014)
26.300.000,-

3.   Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování 
ZKS do roku 2012)

4.089.000,-

4.  Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno 
v průběhu roku 2012

18.000.000,-

Celkem kapitola 70 – Finanční 48.389.000,-

1.  Národní dům – stavební úpravy 1.200.000,-
2.  Nová radnice – rekonstrukce do r. 2014 15.000.000,-
3.   Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant – křižovatka 

Krasická, úsek Anenská
1.000.000,-

4.  Autobusové čekárny 700.000,-
5.  Regenerace Sídliště E. Beneše (dokončení) 1.500.000,-
6.  Bezbarierová trasa (místní nádraží – hřbitov) 500.000,-
7.  Dostavba ZŠ Majakovského Vrahovice 20.000.000,-
8.  CS  Sídliště Svobody – II. etapa – Jungmanova ul. 2.000.000,-
9.  CS Olomoucká (čerpací stanice) 500.000,-
10.   PD křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského, chodníky 

(OlK) 100.000,-
11.  PD revitalizace Šárka východ 500.000,-
12.  Zámek severní křídlo ZUŠ 10.000.000,-
13.  Zámek fasády 2.000.000,-
14. PD křižovatka na Poděbradově nám. 500.000,-
15. Revitalizace školních zahrad MŠ 1.000.000,-
16. Revitalizace školních zahrad ZŠ 800.000,-
17. Stavební úpravy objektu pro přemístění OD 1.000.000,-
18. PD odbočovací pruh Olomoucká ulice – Vápenice  (OlK) 20.000,-
19. Smetanovy sady 4.000.000,-
20.  EÚO MŠ Hanačka – vyhodnocení v souladu s požadavky dotace 20.000,-
21. EÚO ZŠ E. Valenty – vyhodnocení v souladu s požadavky dotace 40.000,-
22.  ZŠ Dr. Horáka – solární systém – vyhodnocení v souladu s po-

žadavky dotace 30.000,-
23. EÚO ZŠ Dr. Horáka 5.000.000,-
24. EÚO MŠ Šárka 2.000.000,-
25. Komunikace, ul.Melantrichova, Dykova 4.000.000,-
26. EÚO MŠ Husovo nám. 4.000.000,-
27. CS VSH – Kostelecká 500.000,-
28.  Stavební úpravy komunikace a chodníků Foerstrova, Čechovic-

ká , Žitná vč. můstku 1.800.000,-
29. Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul. 15.000.000,-
30. PD veřejné WC Smetanovy sady 120.000,-
37. Chodník – ulice V. Talicha 400.000,-
41. MŠ Partyzánská (MŠ A. Krále) – rekonstrukce kotelny 1.000.000,-
43. ZUŠ Vápenice – výměna oken – VII. Etapa 300.000,-
47. CS Vrahovická 750.000,-
51. Městský hřbitov – rekonstrukce veřejného WC – dokončení 700.000,-
54. Chodník hřbitov Vrahovice vč. VO 300.000,-
55. Chodník Vrahovice – požární zbrojnice 200.000,-
205. ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce povrchu hřiště 1.000.000,-
34. Rekonstrukce komunikace Svolinského – sídliště Hloučela 5.000.000,-
Celkem kapitola 60 - Rozvoj a investice 104.480.000,-

A. Rozpis účtu fi nancujících operací jmenovitě takto: 
 Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) – investiční akce  Kč   50.676.220,-
 Dotace do Fondu reinvestic nájemného Kč  - 1.394.000,-
 Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města  Kč    2.227.500,-
 Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 Kč  - 2.227.500,-
 Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2011):
 Kč     527.000,-
  Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky):
 Kč - 1.012.000,-

Rozpis rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 tak, jak je uveden v příloze č. 10 
důvodové zprávy

Rozpis  neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v úhrnné 
sumě  Kč 65.711.640,-

jmenovitě takto:
1.  MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, Mgr. Pospíšil 1.146.500,-
2.  MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, Mgr. Pospíšil 2.013.500,-
3.  MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, Mgr. Pospíšil 2.799.000,-
4.  MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, Mgr. Pospíšil 2.093.840,-
5.  MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, Mgr. Pospíšil 1.043.000,-
6.  ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 4.481.800,-
7.  ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 3.757.000,-
8.  ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 5.913.000,-
9.  ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 4.208.000,-
10.  ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 1.531.000,-
11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 5.110.000,-
12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 5.479.000,-
13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 4.045.360,-
14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 6.600.000,-
15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 1.108.000,-
16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 5.074.000,-
17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 7.403.000,-
18. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov 1.905.640,-

s t a n o v u j e
výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu Prostějov a zvláštních orgánů 

města Prostějova v celkovém objemu 166.168.200 Kč, výši věcných výdajů na činnost 
Městského úřadu Prostějov a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 
58.073.950 Kč, závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, 
jak jsou uvedeny v příloze č. 11.

s v ě ř u j e
A. v  souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města 
Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpoč-
tem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li 
se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2.000.000 Kč včetně, vyjma nabytí 
nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů, 

B. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova 
oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, 
mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní 
a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se 
změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se 
v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5.000.000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi 
jednotlivými položkami v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu 
města Prostějova), jde - li o: (pokračování na následující straně)
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V  souvislosti s  novelou zákona o 
občanských průkazech došlo od 1. 
ledna letošního roku ke změně způ-
sobu zpracování agendy občanských 
průkazů. Ty jsou pořizovány pouze 
elektronicky ve fotokabinách, které 
jsou v Prostějově umístěny na praco-
višti cestovních dokladů v  přízemí 
budovy radnice na náměstí T.G.Ma-
saryka 130/14. Na tomto pracovišti 
se tak nyní vyřizují jak cestovní do-
klady, tak i občanské průkazy.

V  souvislosti s  uvedenou změ-
nou je proto přerušeno na dobu 
přibližně tří měsíců ověřování 
podpisů a listin na pracovišti ces-
tovních dokladů. Ověřování pod-
pisů a listin nyní probíhá pouze 
na oddělení matriky Městského 
úřadu Prostějov, nám. T.G.Ma-
saryka.

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

INZERCE

Žádné zimní lenošení, žádná nuda, 
je tady Mardi gras! Angličtina pro děti 
Prostějov/HDEE vzkazuje: LET US CE-
LEBRATE MARDI GRAS TOGETHER! 

Rok se s rokem sešel a máme tady opět 
období masek, karnevalů, her, písniček a 
zábavy, protože je to tak, zima se blíží ke 
svému konci! Angličtina pro děti Pros-
tějov pro svoje studenty tedy  připravila 
netradiční  výuku angličtiny, a to v mas-
kách! Tento rok se zapojí i lektoři a jeden 
únorový týden se bude na angličtině vy-
učovat  v přestrojení! 

Aby legrace nebylo málo, posílá Ang-
ličtina do éteru pozvání pro všechny malé 
angličtináře, tj. nejen kmenové studenty 
angličtiny, aby se k ní při únorovém křep-
čení přidali! 

Karnevaly ovšem nejsou jen o maskách, 
ale taky a hodně o zpívání a tancování.  To 
vše je  studentům Angličtiny pro děti vlast-
ní, na hodinách angličtiny díky multisen-

sorickému přístupu se zpívá, tančí a dovádí 
běžně a s chutí. Nicméně karnevalové pís-
ničky jsou ještě o něco rozvernější.

Proto Angličtina pro děti HDEE pro 
děti několik nejznámějších karnevalových 
písniček připravila.  Jsou umístěny pod 
heslem MARDI GRAS na webu ANGLIČ-
TINA PRO DĚTI (www.anglictinaprodeti-
prostejov.cz).

Mardi Gras týden bude na Angličtině 
probíhat od 13. do 17. února. „Každý z vás, 
kdo se v tomto týdnu aktivně zúčastní, řád-
ně karnevalově ustrojen a zanotuje nebo 
zaveršuje aspoň kousíček z těchto písniček, 
dostane sladkou typickou mardi gras po-
choutku,“ vzkazuje lektorka Angličtiny pro 
děti Prostějov Eva Šmídová. 

Angličtina chystá od března tohoto škol-
ního roku otevření pokračujícího kurzu 
pro školáky, optimální pro 3., 4., ale i pátou 
třídu.  V  tomto kurzu jsou ještě poslední 
volná místa.

MARDI GRAS?! TANCUJTE A UŽÍVEJTE SI  KARNEVAL

S ANGLIČTINOU  PRO DĚTI 

Rozpočet města Prostějova na rok 2012Rozpočet města Prostějova na rok 2012
(pokračování z předchozí strany)
• investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého 

majetku města, akcií a majetkových podílů,
• snížení fi nančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vy-

puštění z rozpočtu a navýšení fi nančního objemu jiné investiční akce nebo 
zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma

 1.  fi nančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějo-
va na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, 
nebo

 2.  nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno 
Zastupitelstvem města Prostějova,

C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostě-
jova pro rozpočtová opatření takto:

• k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol 
rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 
2012 (do 5.000.000 mil. Kč včetně), 

• poskytnutí veřejné fi nanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů a v souladu se zásadami poskytování veřejné fi nanční podpory, které schvá-
lilo Zastupitelstvo města Prostějova,

• k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000 Kč včetně v jed-
notlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů,

D. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro škodní, hava-
rijní a

krizové události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících
s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města a vzniklých
krizových situací, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 5.000.000 mil. Kč včetně),
E. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucí-
mu Finančního odboru MěÚ Prostějov oprávnění provádět rozpočtová opatření, 
pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k  úhradě nových, 
rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o 
úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu 
nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů 
ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, s násled-
ným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při 
projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku.

pověřuje  
vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím 

zřízeným městem, projednávat a schvalovat: 
• řádně odůvodněné změny ve fi nančních plánech příspěvkových organizací předlože-

ných v průběhu roku 2012 a vést o těchto změnách fi nančních plánů úplnou evidenci 
v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o 
jakou fi nanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla 
změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),

• odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.
ukládá 
A. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov zaslat rozpis rozpočtu správcům 

kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů 
rozpočtu města Prostějova pro rok 2012, kterými jsou povinni se řídit, 

B.  správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým 
osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším 
subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu 
v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu 
města Prostějova pro rok 2012, kterými jsou povinny se řídit,

C.  Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje 
rozpočtu města Prostějova pro rok 2012, které vyvstanou v průběhu rozpočto-
vého období roku 2012:

• navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,

• bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesu-
nem určitého objemu fi nančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi 
položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby 
nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,

• bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využi-
tím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 (rezerva pro rozpočtová 
opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní 
situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového 
defi citu běžného období roku 2012 zapojováním rezervních zdrojů města.

Ověřování podpisů a listin
na Městském úřadu Prostějov 

nyní pouze na matrice
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Před časem bylo zprovozněno nové 
hřiště pro více generací, které najdou 
zájemci nedaleko prostějovské hvěz-
dárny v Kolářových sadech. 

Paní místostarostko, odkud se vůbec 
vzal takový nápad zřídit podobné cvičiště?

Před několika lety jsem zjistila, že 
dlouhodobé dobré zkušenosti s  tako-
výmto typem hřišť existují v zahraničí. I 
v naší zemi se pozvolna začínají podobná 
zařízení budovat. Některá města jsem na-
vštívila osobně a velice se mi tato aktivita 
líbila. Konkrétně v Brně jsou v provozu 
již dvě taková zařízení a právě tam jsem 
čerpala nejvíce inspirace.

Jaké cvičební prvky tam zájemci nalez-
nou?

Je to taková venkovní posilovna, kte-
rou jsme vybudovali nákladem 410 ti-
síc Kč. v areálu Kolářových sadů. Hřiště 
je vybaveno pěti cvičebními stoji, které 
slouží především ke zvýšení pohybli-
vosti dolních končetin, pasu ale i celko-
vé pohyblivosti těla. Některé procvičují 
rovnováhu a celkovou koordinaci po-
hybu. Jiné slouží k posílení svalových 
partií v oblasti horní části těla, břicha 
beder a pánve. U každého posilovacího 

stroje je stručný návod, jak cvičit i co 
konkrétně daný stroj rozvíjí či posiluje, 
v podstatě k čemu slouží. Zároveň bych 
však chtěla zdůraznit, že toto venkov-
ní sportoviště má i významný sociální 
rozměr. Setkávají se zde lidé více gene-
rací, mohou spolu sportovat i komuni-
kovat.

Neobáváte se, že se hřiště stane terčem 
vandalů?

Obávám se a již se tato obava naplnila. 
Je mi velice líto, že po několika dnech, 
kdy bylo vícegenerační hřiště otevřeno, 
se stalo terčem vandalů. Apeluji na širo-
kou veřejnost, pokud kdokoliv uvidí řá-
dění vandalů, volejte prosím na číslo 156.

Přejděme teď k hřištím obecně, kolik 
jich vlastně ve městě máme?

V současné době je v Prostějově v pro-
vozu 52 veřejných hřišť. Do tohoto počtu 

však nejsou zahrnuty sportovní plochy a 
školní hřiště, těch je v Prostějově 9.

Bude se počet hřišť zvyšovat?
Co se týče zvyšování počtu dětských hřišť 

ve městě, uvažujeme do budoucna spíše o 
rozšiřování a modernizaci těch stávajících. 
Co se týče vícegeneračních hřišť  uvažujeme o 
instalování jednotlivých herních prvků i v ji-
ných lokalitách, pokud bude o tuto aktivitu 
dostatečný zájem z řad občanů. -red-

Vícegenerační hřiště v Prostějově zprovozněno

Na podzim roku 2011 vyhlásilo 
město Prostějov veřejnou zakázku na 
centrální pojištění majetku, odpověd-
nosti a vozidel města Prostějova včetně 
příspěvkových organizací a vybraných 
obchodních společností s více než 50% 
podílem města. Dle   stanovených kri-

térií se vítězem stala Česká podnika-
telská pojišťovna,a.s. Dne 29.12.2011 
byla s  novým pojistitelem podepsána 
smlouva na pojištění s  počátkem od 
1.1.2012.

„Celkové pojištění majetku města 
Prostějova včetně zřízených příspěv-
kových organizací a společností s ru-
čením omezeným vyjde na 2.103 tisíc 
korun ročně, což je oproti předcho-
zímu období úspora o celkem 1.662 
tisíc korun. Jde přibližně o 44%ní 
úsporu a to je určitě významná část-
ka, přičemž objem zakázky se soutěžil 
na 4 roky. Úspora vznikla díky hro-
madnému pojištění města Prostějo-
va a všech příspěvkových organizací 
včetně vybraných obchodních spo-
lečností– konkrétně Domovní správa, 
MI PRO STAV, Společenský dům, Vak 
a Lesy města Prostějova“ vysvětlil sta-
rosta města Miroslav Pišťák.

V  roce 2011 zaplatilo město Prostě-
jov, příspěvkové organizace a výše uve-
dené obchodní společnosti za pojištění 
svého majetku celkem 3.765 tis. korun.

-ed-

Na pojištění město Na pojištění město 
letos výrazně ušetříletos výrazně ušetří

Rada města Prostějova vyhlašuje 
pro letošní rok následující 

granty Zdravého města: 

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

prevence zdraví
4. Škola podporující zdraví
5. Prevence v dopravní výchově
6. Popularizace vědy
7.  Ochrana životního prostředí, odpady
8. Zdravý pohyb
9.  Žijeme spolu - podpora handicapo-

vaným občanům
10.  Den pro podnikatele - zapojení pod-

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

11.  Volné téma - S úsměvem jde všech-
no líp

„Předložené náměty jsou zaměřeny 
na udržitelný rozvoj našeho města a 
na všechny skupiny obyvatel. S  tě-
mito tématy máme dobré zkušenos-
ti i z  minulých let. Zájemci mohou 
vyplněné žádosti o granty Zdravého 
města předkládat do 15. 3. 2012 na 
podatelně Městského úřadu Prostě-
jov. Komise Zdravého města rozdělí 
na výše uvedené projekty v  letošním 
roce částku 100 tisíc korun“ upřesnila 
místostarostka a politička Zdravého 
města Alena Rašková.

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

      Mgr. Jana Gáborová,
                  mluvčí MěÚ Prostějov

Granty Zdravého města Prostějov
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Na školní týden od 6. do 10. února 
2012, kdy jsou v Prostějově jarní prázd-
niny, připravilo město rozšířenou nabíd-
ku prohlídek radniční věže. Otevřeno 
bude v následující dny:

6. – 9. 2. 2012 (pondělí – čtvrtek) 
– prohlídky každou celou hodinu od 
9.00 do 15.00

10.2. 2012 (pátek) – prohlídky od 
9.00 do 13.00.

Je vhodné i na tyto se dopředu ob-
jednat na Informační službě MěÚ Pro-

stějov,  tel. 800 900 001 (již nyní jsou re-
zervovány termíny 6.2. 2012 ve 14.00 a 
7.2.2012 v 10.00). 

V  případě, že nebude po předcho-
zím objednání naplněna kapacita pro-
hlídek (12 osob), mohou se výstupu 
na věž účastnit i zájemci, kteří budou 
v danou hodinu na místě – před rad-
nicí.

Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

AAkkkttuáálllněěAktuálně Informace

Rada města Prostějova odsouhlasi-
la možnost zřizování zpevněných ploch 
v některých travnatých pásech.

„Jde o to, že se na nás obracejí živnost-
níci, kteří nemají kde u svých provozoven 
parkovat s vozidlem, které potřebují pro 
podnikání. Je to velmi složitá situace – na 
jedné straně nechceme, aby ve městě ubý-
valo travnatých ploch, na druhé straně 
chceme alespoň touto formou podpořit 
živnostníky tam, kde situace s  parková-
ním před jejich provozovnami není jinak 
řešitelná,“ vysvětluje místostarosta Jiří 
Pospíšil. 

Odstavné plochy budou moci být zří-
zeny na základě smlouvy o pronájmu 
pozemku výhradně z plastových zatrav-
ňovacích panelů a do podmínek užívání 
bude zapracován i požadavek údržby pro-
najatého pozemku včetně jeho zatravně-

ní a následné trvalé péče o trávník. Další 
podmínkou pak bude uvedení pronajaté-
ho pozemku do původního stavu v  pří-
padě ukončení užívání odstavné plochy 
k  parkování (tj. odstranění zatravňova-
cích panelů a následné zatravnění pozem-
ku). „Pracovníci Odboru správy a údržby 
majetku města budou zároveň zajišťovat 
pravidelnou kontrolu dodržování stano-
vených podmínek a v případě závažných 
pochybení nájemce může dojít až k ukon-
čení pronájmu pozemku výpovědí,“ do-
dává Pospíšil.

Odstavné plochy ze zatravňovacích 
panelů však nebudou povolovány úplně 
všude, ale v souladu s koncepcí, která by 
řešila možnosti parkování ve vytipova-
ných více frekventovaných ulicích, včetně 
jejich provedení (například v ulici  Koste-
lecká). -jg-

Parkování na odstavných plochách

Město Prostějov připravilo pro letošní rok na každý měsíc počínaje únorem sváteč-
ní prohlídky radniční věže. Prohlídky jsou zdarma, stejně tak bylo vstupné zrušeno 
u běžných prohlídek.

„Představujeme rámcově celoroční nabídku s tím, že na nejbližší, tedy (před)Va-
lentýnský výstup se zájemci mohou na Informační službě Městského úřadu Prostě-
jov hlásit už teď. K objednání mohou využít například bezplatnou linku 800 900 001. 
Samozřejmě, pokud nebude prohlídka věže kapacitně obsazena, mohou se jí daný den 
zúčastnit i neobjednaní návštěvníci, kteří se budou v  danou hodinu nacházet před 
radnicí,“ vysvětlila vedoucí Odboru kancelář starosty Jaroslava Tatarkovičová.

A jaká je tedy letošní nabídka?

„(před)Valentýnský výstup na věž“   neděle 12/2/2012
 v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin.

„První jarní výstup na věž“  neděle 25/3/2012
 v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00  

„Velikonoční výstup na věž“   neděle 8/4/2012
 v  9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

„Prvomájový výstup na věž“  úterý 1/5/2012
 v  9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

„Sváteční květnový výstup na věž“   úterý 8/5/2012
 v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

„Svatojánský výstup na věž“   neděle 24/6/2012
 v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Období hlavní sezony červenec – srpen bude řešeno samostatně), stejně jako ho-
dové prohlídky v září.

„Svatováclavský výstup na věž“ – pátek 28/9/2012 v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

„Výstup na věž k výročí republiky“ neděle 28/10/2012
 v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

„Sametový výstup na věž“  sobota 17/11/2012
 v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Prosinec – adventní výstupy na věž (budou řešeny samostatným harmonogramem 
na adventní neděle – 9/12, 16/12, 23/12)

Pro zahájení roku 2013 připravujeme – NOVOROČNÍ VÝSTUP NA VĚŽ – 
1/1/2013 12.00, 13. 00, 14. 00 – úspěšné „absolventy“ výstupu čeká při odchodu z rad-
nice přípitek sektem.

Zpřístupnění radniční věže je podpořeno dotací z  Regionálního operačního 
programu střední Morava Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ Prostějov

Sváteční prohlídky radniční 
věže v letošním roce

Jarní prázdniny na věžiJarní prázdniny na věži

Konfederace politických vězňů ČR, pobočka Prostějov
Pod Kosířem 18, Prostějov

Konfederace politických vězňů  v  září 2011 uskutečnila muklovskou pouť na 
Svatý Hostýn. Tento zájezd se uskutečnil díky fi nanční podpoře města Prostějova a 
všichni účastníci tímto děkují představitelům města za morální i fi nanční podporu 
této akce. Lubomír Studený, předseda pobočky  

                   -ad-
1. února 20111. února 201188
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Nabízíme kvalitní jízdní kola 
značek 

   

     Dne 13. ledna 2012 v dopoledních 
hodinách v prostorách prostějovské rad-
nice zahájila Čestná stráž policie při-
nesením praporu Krajského ředitelství 
policie Olomouckého kraje slavnostní vy-
hodnocení nejlepších policistů a pracovní-
ků územního odboru Prostějov za rok 2011. 
Pozvání přijali senátorka Božena Sekani-
nová, ředitel Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje pan plukovník RNDr. 
Jaroslav Skříčil s nejužším vedením kraj-
ského ředitelství, starosta města Prostějova 
Miroslav Pišťák, místostarostka paní Ivana 
Hemerková, starosta města Konice pan 
František Novák a ostatní zástupci veřejné 
správy.

Krajský ředitel plk. RNDr. Jaroslav Skříčil 
společně s vedoucím územního odboru Pro-
stějov panem plk. Mgr. Pavlem Novákem a 
místostarostkou Ivanou Hemerkovou předali 
6  medailí krajského ředitele. Tato medaile 

je udílena za dlouhodobé plnění úkolů nad 
rámec svých služebních povinností a u ve-
doucích pracovníků pak také za dosahování 
příkladných výsledků v řídící funkci. Ná-
sledovalo ocenění 12-ti nejlepších policistů 
a pracovníků územního odboru Prostějov 
za rok 2011. Mezi těmito zaměstnanci byl 
vyhodnocen jako nejlepší velitel roku 2011 
npor. Bc. Petr Kočíř, vedoucí Obvodního od-
dělení Prostějov 2. Všichni ocenění obdrželi 
pamětní listy s odznakem ÚO PČR Prostějov 
spolu s fi nanční odměnou.

     Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
vedení města Prostějova za to, že nám umož-
nilo zajistit slavnostní oceňování s využitím 
těchto reprezentativních prostor. Všem oce-
něným ještě jednou gratulujeme a přejeme, 
aby i v příštím roce dosáhli stejných pracov-
ních úspěchů. por. Bc. Eva Čeplová

tisková mluvčí PČR Prostějov
tel. 974 781 207

Oceňování nejlepších zaměstnanců ÚO PČR Prostějov za rok 2011

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

INZERCE

Po lednové přestávce se v únoru koná 
další akce s nordic walkingem. Tento-
krát se zájemci mohou seznámit se zá-
klady této pohybové aktivity v sobotu 
11. února ve 14 hodin, opět  u hvězdár-
ny v Kolářových sadech v Prostějově.  
Lekcí v rámci projektu Zdravého města 
Prostějov se od loňského června zúčast-
nilo  více než tři sta lidí. Pokud se k nim 

chcete přidat, stačí se předem telefonic-
ky přihlásit na čísle 732 635 360 nebo 
mailem na adrese Sehnalovalenka@
seznam.cz. Uveďte i svou výšku, abych 
pro vás mohla vzít správné hole! Po-
kud máte svoje hole, můžete přijít i bez 
přihlášení. Na setkání se těší cvičitelka 
nordic walkingu Lenka Sehnalová.

-les-

Únor s nordic walkingem

DOTAZ:  V regionálních tiskovinách čtu, že 
Prostějov má extrémně znečištěné ovzduší a že 
tuto situaci ve velké míře způsobuje doprava. 
Co zamýšlí město s  tímto problémem dělat? 
 V.K.

ODPOVĚĎ: Vzhledem k  poloze města 
Prostějova (v kotlině) nelze problém znečiště-
ného ovzduší a prašnosti v současné době zcela 
eliminovat. Po své linii se město snaží prosa-
zovat určitá opatření. Například městská hro-
madná doprava je provozována výhradně eko-
logickými autobusy, které jezdí na zemní plyn. 
„ V MHD jezdí kmenově celkem 23 autobusů 
a všechny jsou na zemní plyn.  Celkem pro-
vozujeme  42 autobusů na zemní plyn.  V le-
tošním roce  budeme kupovat v rámci projek-
tu ROP další 3 autobusy na zemní plyn pro 
MHD,“ říká Jiří Hloch ze společnosti FTL, 
která zabezpečuje pro město Prostějov měst-
skou hromadnou dopravu.

Dalším opatřením v boji proti znečištěné-
mu ovzduší je rozšiřování či obnova zeleně. 
Odbor životního prostředí v této souvislosti 
vyhledává vhodné pozemky pro osázení zele-
ní a trávou k vytvoření zábrany proti prachu.  

Aktivní v ozdravování ovzduší ve městě 
je také Okrašlovací spolek, který se mimo 
jiné zabývá i výsadbou zeleně. „ Za čtyři a 
půl roku své činnosti jsme vysadili více než 90 
stromů různých druhů, například javory, duby 
či lípy, ale i vzácnější druhy jako paulonie, habr 
či pajehličník. Sázeli jsme na různých místech, 
nejčastěji v okolí školek, panelových domů, ale 
také podél Hloučeli, v Botanické zahradě či v 
zahradě PAXu u kostela sv. Cyrila a Metoděje. 
Pro nadcházející období plánujeme například 
opět výsadbu v Botanické zahradě. Výsadba 
stromů tedy patří k tradiční činnosti Okrašlo-
vacího spolku, jejímž smyslem je zlepšení život-
ního prostředí ve městě a zpříjemnění pobytu 
občanům,“ potvrdila předsedkyně spolku Mi-
lada Sokolová. -red-

Listárna – Ptáte se:

 Jak je to s ovzduším ve městě?
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MUDr. 

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

8. 2. 2012 a 7. 3. 2012
od 8.00 do 15.00 MUDr.  HANA

MUDr. 

Tel.: 582 333 701

Konzultační dny České obchod-
ní inspekce proběhnou vždy první 
pracovní pondělí každého měsí-
ce roku 2012 v  zasedací místnosti 
Odboru  rozvoje a investic  č.dv. 
435 ve třetím poschodí Městského 
úřadu Prostějov, Školní 4, a to uve-
dených termínech:

Konzultace probíhají v časovém roz-
mezí od 13:00 do 16:00 hodin. 

Bližší informace je možno získat na 
Odboru obecní živnostenský úřad Pro-
stějov, Školní 4, v přízemí budovy (dv. 
č. 143 – 147).

Termíny konzultačních dnů
České obchodní inspekce

Leden  -  2.1.2012
Únor -  6.2.2012
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

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ
ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE NA ROK 2012Svaz letců ČR, odbočka č. 21 Prostě-

jov v roce 2011 uskutečnil akce pro děti 
- Dětský den a Zavírání nebe. Probíhaly 
soutěže pro děti s odměnami, vyhlídkové 
lety aj. Modelářské soutěže, které svaz po-
řádá, se konají dvakrát ročně. Děti soutě-
ží o nejlíbivější model letounu, na kterém 
létali českoslovenští piloti. Jedna z hlav-
ních cen je pohár Svazu letců Prostějov.

Děkujeme městu Prostějov 
za fi nanční podporu. 

 Jiří Chromec, 
hospodář Svazu letců Prostějov.

Chtěla bych touto cestou po-
chválit pracovníky Centra so-
ciálních služeb (v areálu staré 
prostějovské nemocnice), kde 
pobývají také ležící senioři. Per-
sonál Centra tvoří opravdu milí 
lidé, kteří organizují pro seniory 
nejrůznější programy a v  létě 
vyvážejí ven i pacienty s postelí. 
Věnují se jim naplno a přitom 
nejsou nikdy nepříjemní. Cho-
dím tam navštěvovat paní Janu 
S. a vidím obrovský rozdíl v péči 
v tomto zařízení a v jiném zdra-
votnickém zařízení v Prostějově. V Centru sociálních služeb pracovnice s málo po-
hyblivou seniorkou Janou tak poctivě cvičili, že nyní projde s pomocí celou chodbu
a sama se také postaví.

Jsem ráda, že Centrum ve staré nemocnici existuje a jeho zaměstnancům za
všechny méně pohyblivé klienty děkuji. Soňa Fargašová

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní mís-
tostarostce Aleně Raškové a městu Prostějovu za 
umožnění prezentace neziskové organizace Tyfl o-
Centrum  a prodeje výrobků zrakově postižených 
lidí ve stánku na předvánočních trzích v Prostě-
jově.

Zuzana Znojilová, pracovnice Tyfl oCetra 
Olomouc o.p.s.

 Regionálního pracoviště Prostějov

Rada města Prostějova odsouhlasila 
změnu ve  výši nájemného z  obecních 
pozemků. Za pronajaté odstavné plochy, 
předzahrádky či jiné typy městských po-
zemků tak budou nově platit stejně práv-
nické osoby, osoby samostatně výdělečně 
činné (podnikatelé) i občané.

„Jiný systém výpočtu nájemného se 
bude týkat pouze pozemků veřejné infra-
struktury, na kterých není provozována 
podnikatelská činnost a slouží jako občan-
ské vybavení zejména pro veřejnou správu, 
soudy, státní zastupitelství, policii, vězeň-
skou službu, pro ochranu obyvatelstva, pro 
sport, školy, předškolní a školská zařízení, 
pro kulturu, pro zdravotnictví a sociální 
služby, kde se jedná o pronájmy ve veřej-
ném zájmu, a také pozemků pro veřejná 
pohřebiště. Výši maximálního nájemného 
v  takto specifi kovaných případech stano-
vilo Ministerstvo fi nancí České republiky 
Výměrem č. 01/2012 s  účinností od 1. 1. 
2012 pro město Prostějov na 30 Kč/m2/
rok,“ uvádí místostarosta Jiří Pospíšil.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

Pronájem pozemků 
za stejných podmínek 

podnikatelům
i fyzickým osobám

INZERCE
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V roce 2011 bylo realizováno množství investičních akcí. Finanční objem těchto stavebních akcí 
přesáhl 190 mil. Kč. Více než 48 mil. Kč bylo získáno formou dotací.

V 2011 b l li á ž t í i tič í h k í Fi č í bj tě ht t b í h k í

Významné stavebně investiční akce roku 2011

Rekonstrukce knihovny Energeticky úsporná opatření ZŠ Dr. Valenty

Komunikace a chodníky Budovcova

CS Moravská – Myslbekova – Sídliště Svobody

Husovo náměstí – III. etapa

Autobusové zastávky Na Hrázi

Součástí investiční akce byla celková rekonstrukce knihovny, roz-
šíření ploch pro veřejnost, statické zabezpečení objektu a výstavba 
výtahu. Celkové náklady činily 17 mil. Kč.

Za příspěvku Státního fondu životního prostředí ve výši 12,9 mil. Kč 
byla provedena výměna oken, zateplení střechy, zateplení stropů 
sklepů a fasáda. Celkové náklady činily 29,5 mil. Kč.

Byla provedena rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného 
osvětlení. 
Celkové náklady činily 3,4 mil. Kč.

Na západní straně města byla vybudována cyklistická stezka o délce 
490 m sloužící jako propojení mezi sídlištěm na Moravské ulici, Mysl-
bekovou ulicí a a sídlištěm Svobody. Součástí invest. akce bylo i vybu-
dování lávky přes Mlýnský náhon. Náklady činily 5,4 mil. Kč.

V rámci III. etapy byla provedena rekonstrukce komunikací v celkové 
délce 650 m, vybudování 70 parkovací stání a chodníků.
Náklady činily 11,4 mil. Kč.

V  rámci investiční akce byly rozšířeny dva zálivy pro autobusy 
MHD a vybudován osvětlený přechod pro chodce se středovým 
ochranným ostrůvkem. Akce byla realizována s  příspěvkem Olo-
mouckého kraje ve výši 0,4 mil. Kč.
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Odborná konference pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky konaná dne 
25. února 2012 (sobota) a 27. února 
2012 (pondělí) od 8.30 do 13.20

pořádá Oblastní spolek ČČK Pros-
tějov, Milíčova 3, 79601 Prostějov, zast. 
Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou, 
mobil : 723005411, e-mail : prostejov@
cervenykriz.eu, IČ : 00426369, www.cer-
venykrizprostejov.cz

Akreditováno od české asociace sester 
pod číslem: ČAS/KK/48/2012 a ČAS/
Kk/49/1012 dle Vyhl. MZ za 4 pasivní 
kredity!!

Konference bude určena pro obory:
Všeobecná sestra,
porodní asistentka,
zdravotní laborant,
asistent ochrany veřejného zdraví,
nutriční terapeut,
zubní technik,
dentální hygienista,
zdravotnický záchranář,
farmaceutický asistent,
zdravotně sociální pracovník.
Odborná konference bude probíhat 

v sídle organizace (Oblastní spolek 
ČČK Prostějov,  Milíčova 3, Prostě-
jov).

Téma : 

1/ Celiakie – Miroslava Kováčová, 
dětské oddělení Nemocnice Boskovi-
ce

2/ Pitný režim a detoxikace orga-
nismu – Jaroslava Dostálová, JDM 
Prostějov

3/Detoxikace organismu při ce-
liakii a dalších chorobách přírod-
ními prostředky – Mgr. Jarmila 
Podhorná, firma Naděje – Brodek 
u Prostějova

4/ Celiakie a Duhringova dermati-
tida – současný stav poznatků – Lud-
mila Bednářová, OS Sedmikráska ( 
sdružení pro celiaky )

5/ Výuka první pomoci a prevence 
v péči o zdraví pro dětí předškolního 
věku – Ing. Lenka Černochová, Ob-
lastní spolek ČČK Prostějov

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

Účastnický poplatek činí 200 Kč/1 
osobu a bude uhrazen při prezenci.

Nekuřácké pracoviště, přezůvky s 
sebou.  Občerstvení zdarma.

V dubnu letošního roku končí dvoule-
tý projekt, podpořený z ESF, z  prostřed-
ků  Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost pod názvem. Realizace 
projektu „Celoživotním vzděláváním ke 
zvýšení kvality sociálních služeb“, zkrá-
ceně „Vzděláváním ke kvalitě“ byla za-
hájena 1. května 2010. Jeho cílem bylo 
vytvořit podmínky pro kvalitní profesní 
vzdělávání pracovníků činných v sociál-
ních službách v souladu s jejich potřeba-
mi i potřebami poskytovatelů.           A 
podle hodnocení účastníků jednotlivých 
aktivit se postupně dařilo vymezený cíl 
v  plné výši naplňovat. Za celou dobu se 
uskutečnilo celkem 15 přímých aktivit na 
podporu vzdělávání pracovníků činných 
v  sociálních službách, kterých se zúčast-
nilo celkem 303 účastníků. Aktivity byly 
rozmanité.  Od kvalifi kačního kurzu pro 
pracovníky v  sociálních službách, přes 

regionální tematickou konferenci vedou-
cích pracovníků jednotlivých poskytova-
telů až po námětové workshopy a desítku 
akreditovaných vzdělávacích kurzů. 

Poslední tři akreditované kurzy se 
uskutečnily v závěru minulého roku. Tak 
jako předešlá témata,            i tato byla 
zvolena na základě provedeného šetření 
vzdělávacích potřeb pracovníků sociál-
ních služeb. Konkrétně si účastníci měli 
možnost rozšířit své znalosti a dovednosti 
v  práci klíčového pracovníka, v  komu-
nikačních dovednostech či ve zvládání 
problémů a konfl iktů, které jsou součástí 
každodenního života. Kurzy byly vedeny 
zkušenými odbornými lektory společnos-
ti HARTMANN akademie Brno a hod-
nocení samotných účastníků bylo velmi 
pozitivní. Podrobnosti včetně hodnocení 
jednotlivých kurzů zájemci najdou na 
www.oslipka.cz. 

Nyní, v poslední fázi projektu, jeho re-
alizátor občanské sdružení LIPKA, zúročí 
získané zkušenosti ve zpracování žádosti 
pro Ministerstvo práce a sociálních věcí o 
udělení vlastní akreditace nejméně na tři 
vzdělávací kurzy. 

Přesto, že občanské sdružení LIPKA 
připravilo a realizovalo celý projekt 
především pro své zaměstnance, volné 
kapacity nabídlo dalším poskytovate-
lům sociálních služeb z  našeho města 
a regionu. Uskutečněných vzdělávacích 
aktivit v  rámci projektu „Vzděláváním 
ke kvalitě“ se zúčastnili pracovníci cel-
kem 21 poskytovatelů sociálních služeb, 
včetně neziskových organizací. I tento-
krát se potvrdilo, že vzájemná oboro-

vá spolupráce je prospěšná odborně i 
ekonomicky všem zúčastněným. Vždyť 
účastníci vzdělávacích aktivit měli mož-
nost rozšířit své znalosti a vědomos-
ti    i naplnit podmínky dalšího vzdě-
lávání stanovené zákonem o sociálních 
službách, prostřednictvím projektu, 
financovaného z  prostředků Evropské-
ho sociálního fondu, prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt  je fi nancován z prostředků 
Evropského sociálního fondu, prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpoč-
tu ČR

Evropský projekt na podporu vzdělávání pracovníků v sociálních službách jde do finále

Nezisková organizace Podané 
ruce, o.s. – Projekt OsA vznikla 
v roce 2001 za účelem realizace pro-
jektu poskytování sociálních služeb 
osobní asistence. Osobní asistence je 
terénní sociální služba poskytována 
osobám, které kvůli snížené sobě-
stačnosti z  důvodu svého zdravot-
ního omezení nebo věku potřebují 
pomoc druhé osoby při zvládání 
běžných úkonů péče o sebe. V  sou-
časné době organizace realizuje svůj 
projekt na území krajů Moravsko-
slezského, Olomouckého, Jihomo-
ravského a Zlínského.

K  zajištění chodu organizace a ke 
zkvalitnění služeb klientům Prostějo-
va, byl společnosti Podané ruce, o.s. 
– Projekt OsA prostřednictvím spon-
zorů Olomouckého kraje, zapůjčen za 
symbolickou 1 Kč tzv. „Sociální auto-
mobil“. 

Občanské sdružení Podané ruce, 
o.s. – Projekt OsA může tak kvalitněji, 
rychleji a ve větším rozsahu  realizo-
vat své služby klientům Prostějova, 
v rámci Olomouckého, Zlínského a Ji-
homoravského kraje. Nový automobil 

nám pomůže snížit náklady na dopra-
vu do odlehlých míst, čímž se činnost 
osobní asistence klientům ještě více 
zefektivní. 

Bc. Ivana Mikulcová
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA

„Sociální automobil“ - Kvalitnější „Sociální automobil“ - Kvalitnější 
služby občanům Prostějovaslužby občanům Prostějova

Konference ČČK 

INZERCE

Fajmon Vladimír 250 000 km
Ježková Ludmila 250 000 km
Marčík Roman 250 000 km
Mezl Slavomír 250 000 km
Nejedlý Pavel 250 000 km
Růžička Michael 250 000 km
Vysloužil Jaroslav 250 000 km
Zajíček Josef 250 000 km
Filipčík Zdeněk 500 000 km
Menšík Roman 500 000 km
Paulina Jan 500 000 km
Přichystal Jaroslav 500 000 km

Skácel Petr 500 000 km
Koschull Zdeněk 750 000 km
Hýbl Kamil 1 000 000 km
Franc Josef 1 250 000 km
Sedlák Václav 2 000 000 km

Kilometry bez dopravní nehody 
dojeli i řidiči nákladní dopravy

Hlaváček Jiří 250 000 km
Mikula Josef 1 500 000 km
Sedláček Jaroslav 1 500 000 km
Jaško Ján 2 500 000 km 

Vyhodnocení soutěže 
„Jízda bez nehod“

Dne 7.1.2012 dojeli řidiči osobní dopravy rozhodnou hranici v soutěži 
„Jízda bez nehod“



Koncem ledna skončila v Muzeu Prostějov-

ska výstava Snový svět Jana Zrzavého, na níž

se návštěvníci mohli seznámit s výběrem

obrazů tohoto známého českého výtvarníka.

Měl Jan Zrzavý (1890–1977) něco společného s

Prostějovem? V místním muzeu je uložen jeden

dopis a jeden korespondenční lístek, oba adreso-

vané Jiřímu Wolkerovi. Mladý básník požádal v

březnu 1921 o deset let staršího, tehdy už známé-

ho malíře o spolupráci na výtvarné stránce své

připravované prvotiny, básnické sbírky Host do

domu. Původně měla nést název Očista a titulní

stránku navrhl jiný umělec, Prostějovák Alois

Doležel (1893–1984). Jeho náčrt se nachází

rovněž ve sbírkách muzejního fondu Literární

památky. 

Nabídka seznámit Jiřího Wolkera s Janem Zrza-

vým přišla v únoru 1921 od literárního kritika

PhDr. Arne Nováka (1880–1939), který slíbil

„…popřípadě se i u něj přimluviti, aby mi upra-

vil moji knihu. Tento umělec byl by mi, pokud

vím, nejvítanější ze všech, které jsem doposud

poznal …“, psal Jiří v dopise Janu Vrbovi

(1889–1961), který redigoval plzeňský měsíčník

Pramen, kam Wolker také přispíval. Pro plzeňské

nakladatelství Karla Beníška (1874–1943) chy-

stal Jan Vrba Wolkerova Hosta do domu do tisku.

První zmínky o možnosti vydat tuto básnickou

sbírku se objevily v jejich vzájemné korespon-

denci zhruba v polovině října 1920.

Wolker v dopise z Prostějova datovaném 15.

března 1921 děkuje Janu Zrzavému za ochotu, že

svolil umělecky vyzdobit jeho první knížku.

Měla vyjít v květnu, začátkem dubna musel ode-

vzdat básně do tisku. Ale neboť chtěl mnohé ještě

upravit, prosil Mistra o vrácení rukopisů, které

mu předtím zaslal a žádal o sdělení, jak bude asi

kresba na obálce vypadat. „… Nevím, jak se

Vám mé básničky líbily; byl bych ale šťasten,

kdyby byly hodny Vašeho umění. Bylo by to

mojí nejcennější odměnou ...“, psal Jiří v dopise

Zrzavému.

V obsáhlém listu ze 7.–8. dubna 1921 Jan Zrza-

vý Jiřímu oznámil, že mu zasílá zpět půjčené

rukopisy, ale kresbu zatím žádnou neudělal. Z

jeho básní četl jen některé, protože neměl dosta-

tek klidu a času přečíst všecko. „… Žádáte mně

tolik, abych Vám řekl, co o nich soudím – nerad

Vám říkám, že se mi nelíbějí. Ne pro obsah, který

je mi sympathický, ale formou. Zdá se mi, že pro

to, co chcete říci, nehodí se vůbec forma básně.

Byly by to snad pěkné krátké prosy. … Myslím,

že zbásnit se mají jen stavy posvátného vzrušení,

i když motivy, látka je docela všední a prostá. Pak

(u Vašich básní) by bylo třeba docela jiných slov,

rytmu, pathosu. Nemusíte si z toho, co Vám píši,

docela nic dělat, asi tomu nerozumím. … Nejste

sám, jehož básně se mi nelíbí, nelíbí se mi téměř

celá tvorba (básnická) mladých lidí kolem [časo-

pisu] Orfea… Vidím v tom přílišnou úmyslnost

a hledanost, nevěřím, že byla to nutnost tak to

napsati, použíti těch slov, jsem téměř přesvědčen,

že to bylo pracně vymyšleno a jediné vodítko

bylo: aby to bylo nové, co možno nejmodernější.

Nebo nebylo při tom vůbec myšleno, a psáno, co

na jazyk sedlo (třeba že to prýštilo z citu) – obojí

není uměním. To jsou všecko jen chyby a omyly

mládí, přirozené a pochopitelné. Mládí obyčejně

příliš přeceňuje zevnější věci a bludně v nich vidí

cíl. … Ale je nerozumné a škodlivé (nejvíce Vám

samým), že vycházíte předčasně do veřejnosti, s

díly, která nejsou zralá, ani vnitřně, ani formově

… – Začínáte tak, jak byste měl psát, až Vám

bude 60 let – protože teprve tehdy se k tomu pro-

bijete, budete to teprve tehdy umět. Umělec

správně cítí a chápe jen v dětství, to je jediné důle-

žité a směrodatné. Později se jeho cítění i chápání

zakalí – vstupem do života dospělých se zmate a

ztratí sám sebe. A dlouho musí na sobě pracova-

ti a očisťovati k tomuto svému původnímu prav-

divému cítění. Bývá to až v pozdějším věku, že

dovede býti pravdivým a přirozeným. To je

nesmírně důležité pro umění. Bohužel mladí

umělci toho nevědí, nebo nechtí vědět, nevěří,

nerozumí. Začínají od konce, jak básníci, tak i

malíři, chtějí začínati uměním, kde by měli začít

s řemeslem. Začínají uměním, aby k svému

úžasu a hrůze dospěli k poznání, že schází řemes-

lo, že bez řemesla není umění. A budou-li poctiví

a dosti pokorní a stateční, zahodí svůj blud a

začnou znova … Kéž by se zřekli té ctižádosti a

nedočkavosti býti honem básníky! Před 30ti léty

neměl by člověk psát, aspoň ne pro veřejnost.

Dříve se nedopracovává k vlastnímu pevnému

názoru na život. Dobré věci zrají pomalu a pozdě

dozrávají v dobré plody. 

Napsal jsem Vám více, než jsem chtěl. Budete se

asi zlobiti na mne, nebo budete zarmoucen. Mys-

líte ale, že by bývalo lepší, kdybych lživě Vám

věci pochválil? Netruďte se příliš, vždyť já

nejsem básník …

Až budete mít smlouvu a budete-li si ještě přáti,

udělám Vám kresbu na obálku …“

Jiří se mezitím s úmyslem, že jeho knížku vyzdo-

bí slavný malíř, pochlubil v korespondenci

oběma rodičům, přátelům Svatopluku Kadleco-

vi, Zdeňku Kalistovi, Antonínu Matěji Píšovi. V

dopise z Prostějova ze 14. dubna 1921 oznámil

také Janu Vrbovi, že malíř Zrzavý je ochoten

knížku (resp. obálku) vyzdobit.

Koncem dubna se konečně odhodlal odpovědět

Zrzavému na jeho kritický dopis. Z Prostějova

27. dubna 1921 děkoval za jeho upřímný dopis.

Mladý básník „… dlouho přemýšlel o každém

jeho slově a odkládal jsem svoji odpověď, neboť

zdála se mi býti každý den těžší a těžší. … Chtěl

jsem, aby [psaní] bylo čisté a průhledné, a čekal

jsem jakési sváteční odpoledne, které by mi

dovolilo je tak napsat, – a pořád žádné nepři-

cházelo, jež by bylo tak dobré a tiché k tomu, aby

bylo mezi námi vyměněno několik slov, která by

našla svoji cestu…“ Cítil povinnost odpovědět na

Zrzavého kritiku svých básní, byl vděčný i za

jeho přiznání, že se mu nelíbily. Je potřebné „…

říkat, že to, co tvoří, není dokonalé, je nutno to

slyšet, zamyslit se nad tím a probolet se tím. Jistě

mě trochu bolela Vaše slova, ale byla to dobrá

bolest …“ S názory Jana Zrzavého však dokázal

polemizovat.

„… Vidíte v mých verších a ve verších některých

mých vrstevníků hledanost a snahu po moder-

nosti. Onu hledanost bych přiznal rád, neboť

moje knížka vyrostla z hledání a znamená nale-

zení jednoho pevného bodu na této zemi … Jsem

s Vámi pevně přesvědčen, že ona kniha není

dokonce dokonalá. Ale vydávám ji, neboť miluji

tento svět krásný a nedokonalý. Věřím v sebe

dosti, abych nezklamal jiné. Myslím, že napíši v

šedesáti letech věci mnohem lepší, ale to už je pří-

znakem šedesáti let. Moje sbírečka potřebovala

ony chyby mládí, neboť bez nich by nebyla našla

své krédo. Mám rád věci v jejich budoucích vzta-

zích, v jejich budoucím životě. Dokonalost nemá

budoucnosti a jest mi honosivou smrtí...“ Báseň

Pokora „… jest zorný úhel knihy … stávám se

znovu chlapcem, který nalezl místo svoje mezi

všemi věcmi tohoto světa. Věci oživují a mluví s

lidmi i zvířaty …

Druhá část knihy »Ukřižované srdce« jest bída,

bolest a saze tohoto života, který náhle se mi zje-

vuje s ohromnými chybami a nespravedlnostmi,

které je nutné milovat, aby byly spaseny.

Byl-li jsem v prvé části knihy co do formy dosti

nevázaný, sevřel jsem se tu co nejpřísněji.

Nechtěl jsem tu ani modernosti, ani hledanosti.

Chtěl jsem být prostý jako lidská bída. Velmi

pomalu jsem psal tuto část knihy v době, kdy

mně samému bylo velice těžko …“

Za nejlepší verše sbírky považoval Wolker básně

Vězeň a Nemocná milá. „…Snad se pro jiné

mýlím: pro sebe nikdy.

Poslední část »Host do domu« začíná programo-

vou básní, která jako všechny programové básně

jest studená, hledaná a skutečně není psána ve

chvilkách posvěcení. Poněvadž je v knize nutná

asi tolik jako obsah a titulní list, musel jsem ji tam

nechat, ač nerad … Snaží se říci v básni to, co

říkám v tomto dopise. 

Tato část je částí vykoupení … Je to tichá poho-

da a zastavení, nebo aspoň to býti má. Je to

hlavně víra v to, že člověk je dobrý …

…není-li [kniha] dokonalá, že je aspoň poctivá.“ 

Další názorové výměny již pravděpodobně mezi

Wolkerem a Zrzavým neproběhly. I na této ukáz-

ce však musíme obdivovat, jak kultivované, uvě-

domělé a zralé byly projev a názory tehdy teprve

jednadvacetiletého mladíka. Dopisnicí z 6. květ-

na 1921 žádal malíř básníka, aby se k němu

dostavil v neděli dopoledne; bydlel tehdy v Praze

III, Šporkova ulice 320: „…odevzdám Vám vše,

abyste další mohl sám zaříditi.“ Redaktoru Janu

Vrbovi oznámil Wolker z Prahy 12. května 1921:

„… předevčírem jsem poslal panu Beníškovi

podepsanou smlouvu zároveň s návrhem na

obálku od Mistra Zrzavého a útržkem [cihlově]

červeného papíru, – vzorkem to, – dle něhož si

přibližně malíř představuje barvu a jakost papíru

obálky ...“ Sdělil také, že Zrzavý prosí velmi

důtklivě o zaslání typů písma na tisk obálky, aby

si z nich vybral. „…Velmi mu na tom záleží,

neboť klada na obálku své jméno, chce vzíti za ni

i zodpovědnost…“ Obálka hotové knížky se pak

kromě červené barvy vyrobila později také v bílé

a modravě šedé. Redaktor Jan Vrba Wolkerovi

téhož dne napsal, že návrh Zrzavého viděl, ale

„věcí nadšen nebyl. „… To, co nám poslal pan

Zrzavý, není vůbec návrh obálky, nýbrž návrh

vignetky – a to ještě dost chatrný …“

V dopise otci ze Smíchova 13. května 1921 Jiří

napsal: „… Co se týče mé knížky – tak už je for-

málně vše hotovo. Podepsaná smlouva je u

Beníška, Zrzavý mi udělal návrh (líbí se mi, je

takový dětský), tak teď už začne se péci kniha

doopravdy …“

Janu Vrbovi Jiří z Prostějova 18. července 1921 o

hotové knížce sdělil: „…Je vydána tak pěkně a

vkusně, že mám z toho velikou radost. Obával

jste se kdysi oné obálky od Zrzavého. I já jsem jí

tenkráte nebyl valně nadšen. Ale dnes, když

vidím věc vcelku, teprve chápu, jak krásně a pro-

stě v ní řekl malířsky to, oč jsem usiloval já lite-

rárně ...“

Obálka vyzdobená prostým motivem ptáčka má

přes svoji půvabnou jednoduchost značný poe-

tický účin. Podrobně se záležitostem kolem

vydání Wolkerovy první básnické knížky věno-

val Josef Glivický v článku Příspěvek k historii

Wolkrova Hosta do domu. In: Sborník Národ-

ního muzea v Praze 1971, řada C – literární his-

torie, sv. 16, č. 58, s, 245-262. Originály Wolke-

rových dopisů jsou většinou uloženy v Literár-

ním archivu Památníku národního písemnictví v

Praze v pozůstalostech příslušných adresátů,

roku 1984 byly vydány knižně. 

Marie Dokoupilová, Muzeum Prostějovska
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„Ze všech českých výtvarníků hodí se mi nejlíp“

Obálka Hosta do domu, 1921



SOBOTA 18. ÚNORA

17.30 Hugo a jeho velký objev 3D

20.00 Underworld: Probuzení 3 D

NEDĚLE 19. ÚNORA

17.30 Hugo a jeho velký objev 3D

20.00 Underworld : Probuzení 3 D

PONDĚLÍ 20. ÚNORA

14.00 V peřině  

ČR 2011, 86 min Režie: F. A. Brabec

17.30 Hugo a jeho velký objev 3D 

20.00 Láska je láska

česká romantická komedie 

Nový film Milana Cieslara je tentokráte
milou komedií….

V hl. rolích: P. Nárožný, S. Stašová, E.

Balzerová, O. Vetchý, M. Cymorek, R.

Hrušínský aj. Režie Milan Cieslar, 108

min, rremiéra, mládeži přístupný

ÚTERÝ 21. ÚNORA

17.30 Hugo a jeho velký objev

20.00 Láska je láska

STŘEDA 22. ÚNORA

17.30 Hugo a jeho velký objev

20.00 Láska je láska 

ČTVRTEK 23. ÚNORA

17.30 Star Wars 1 – Skrytá hrozba 3D 

americké akční sci-fi

Největší sága všech dob se vrací ve velko-
lepém formátu 3D! Prožijte Hvězdné
války na vlastní kůži!
V hl. rolích: L. Neeson, E. McGregor, N

Portmanová aj. Režie: George Lucas, 136

min, český dabing, premiéra, mládeži pří-

stupný.

20.00 Žena v černém

anglický horor 

Jedna z variant klasického duchařského
filmu se strašidelným panským sídlem –
je zvláštní tím, že poprvé po sérii Harryho
Pottera uvidíme v hlavní roli Daniela
Radcliffa 

V hl.rolích: D. Radcliffe, C. Hinds,

J. McTeerová aj.  Režie: J. Watkins, 90 min,

české titulky, premiéry, mládeži do 15 let

nepřístupný 

PÁTEK 24. ÚNORA

15.30 Modrý tygr

český rodinný film

Film pro děti, jejich rodiče….a tygry
V hl. rolích: L. Votrubová, J. Wunsch,

B. Hrzánová, J. Hartl, A. Polívková,

L. Havelková aj Režie: Petr Oukropec,

90 min, premiéra, mládeži přístupný

17.30 Star Wars 1 – Skrytá hrozba 

20.00 Žena v černém 

SOBOTA 25. ÚNORA

15.00 Modrý tygr

17.30 Star Wars 1 – Skrytá hrozba

20.00 Star Wars 1 – Skrytá hrozba

22.30 Žena v černém

NEDĚLE 26. ÚNORA 

15.00 Modrý tygr

17.30 Star Wars 1 – Skrytá hrozba

20.00 Žena v černém  

PONDĚLÍ 27. ÚNORA

17.30 Jack a Jill 

americká komedie 

Ona je moje dvojče - ale úděsně
příšerné…
V hl. rolích: A. Sandler, K. Holmesová,

Al Pacino, E. Derbez, režie: Dennis

Dugan, 91 min, české titulky, premiéra,

mládeži přístupné 

20.00 Star Wars 1 – Skrytá hrozba

ÚTERÝ 28. ÚNORA

17.30 Jack a Jill

20.00 Star Wars 1 – Skrytá hrozba

STŘEDA 29. ÚNORA

17.30 Jack a Jill

20.00 Star Wars 1 – Skrytá hrozba

Změna programu vyhrazena
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STŘEDA 1. ÚNORA

17.30 Děti moje

americká tragikomedie

Ne každý, kdo bydlí na Havaji, má v životě
„havaj“….
Film i představitel hl. role byli aktuálně
oceněn Zlatým Glóbem
V hl. rolích: G. Clooney, S.Woodleyová,

A. Millerová

Režie: Alexander Payne, 115 min, české

titulky,  premiéra, pro mládež do 12 let

nevhodný 

20.00 Nebezpečná metoda

americké drama 

Krásná pacientka mezi Freudem
a Jungem….
V hl. rolích: M. Fassbender, K. Knightleyová,

V. Mortensen

Režie: D.Cronenberg, 99 min, české

titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepří-

stupný

ČTVRTEK 2. ÚNORA

17.30 Labyrint

český mystický thriller

Lucie Vondráčková tak, jak ji rozhodně
neznáte!!!!
V hl. rolích: L. Vondráčková, J. Zadražil,

M. Coronado, M. Zbrožek j.

Režie: Tomáš Houska, 93 min, premiéra,

pro mládež do 12 let nevhodný 

20.00 Kazatel Kalašnikov

americký akční film

Skutečný příběh bývalého drogového dea-
lera...
V hl. roli: G. Butler, režie: Jason Keller,

129 min, české titulky, premiéra, pro

mládež do 15 let nevhodný

PÁTEK 3. ÚNORA

15.30 Alvin a Chipmunkové 3

americký animovaný film

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

dabing, premiéra, mládeži přístupný

17.30 Labyrint

20.00 Kazatel Kalašnikov 

SOBOTA 4. ÚNORA

15.00 Alvin a Chipmunkové 3

17.30 Alvin a Chipmunkové 3 

20.00 Labyrint 

NEDĚLE 5. ÚNORA

15.00 Alvin a Chipmunkové 3

17.30 Alvin a Chipmunkové 3 

20.00 Labyrint 

PONDĚLÍ 6. ÚNORA

17.30 Labyrint

20.00 Kazatel Kalašnikov 

ÚTERÝ 7. ÚNORA

17.30 Labyrint 

20.00 Černobílý svět

americké drama

Vztah tří zcela rozdílných
a výjimečných žen 
Režie: Tate Taylor, 146 min, české titulky,

premiéra, mládeži přístupný

STŘEDA 8. ÚNORA

17.30 Labyrint

20.00 Černobílý svět 

Dětský film hrajeme mimořádně i ve

všední dny – jsou přeci prázdniny !!!

Věnujte pozornost

dřívějšímu začátku promítání !!!

ČTVRTEK 9. ÚNORA

15.00 Mupeti

americký rodinný film

Slavné americké loutky se navrací….
V hl. rolích: J.Segel, A. Adamsová, Ch. Cooper

Režie: J. Bobin, 110 min, český dabing,

premiéra, mládeži přístupný.

17.00 Muži, kteří nenávidí ženy

americký thriller 

Na motivy úspěšného švédského bestselle-
ru! S hollywoodským obsazením!
V hl. rolích: D. Craig, R. Mara, Ch.

Plummer, S. Skarsgard aj. Režie: D.

Fincher, 158 min, české titulky, premiéra,

pro mládež do 15 let nevhodný

20.00 Muži, kteří nenávidí ženy 

PÁTEK 10. ÚNORA

15.00 Mupeti

17.00 Muži, kteří nenávidí ženy

20.00 Muži, kteří nenávidí ženy

SOBOTA 11. ÚNORA

15.00 Mupeti

17.30 Mupeti

20.00 Muži, kteří nenávidí ženy

NEDĚLE 12. ÚNORA

15.00 Mupeti

17.30 Mupeti

20.00 Muži, kteří nenávidí ženy

PONDĚLÍ 13. ÚNORA

17.00 Muži,

kteří nenávidí ženy 

20.00 Muži, kteří nenávidí ženy

ÚTERÝ 14. ÚNORA

17.30 Bůh masakru

koprodukční drama

Nejnovější dílo Romana Polanskeho,
které zahajovalo loňský MFF
v Benátkách! 
V hl. rolích: K. Winsletová, J. Fosterová,

Ch. Waltz režie: R.Polanski, 79 min, české

titulky, premiéra, mládeži nepřístupný

20.00 Muži, kteří nenávidí ženy

STŘEDA 15. ÚNORA

17.30 Bůh masakru

20.00 Muži, kteří nenávidí ženy 

ČTVRTEK 16. ÚNORA 

17.30 Hugo a jeho velký objev 3D

americký  dobrodružný film

Jeden z nejslavnějších tvůrců vás zve na
skvostnou a úžasnou výpravu… Film
byl nominován na Zlatý globus!!!
V hl. rolích: K.A. Butterfield, Ch. G.

Moretzová, B. Kingsley, S. Baron Cohen,

J. Law, E. Mortimerová, režie: Martin

Scorsese, 126 min, české titulky, premiéra,

mládeži přístupný

20.00 Underworld: Probuzení 3 D

americký akční sci-fi horror

Další pokračování přináší nového
protivníka…
V hl. rolích: K. Beckinsaleová, S. Rea, M.

Ealy aj. Režie: M. Marlind a B. Stein, 89

min., české titulky, premiéra, pro mládež

do 15 let nevhodný 

PÁTEK 17. ÚNORA

17.30 Hugo a jeho velký objev 3D

20.00 Underworld: Probuzení3 D

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

BIJÁSEK

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

SOBOTA 4. ÚNORA

15.00 Rio

USA, 2011, 96 min., animovaný film

Režie: Carlos Saldanha, hrají: Jesse Eisenberg,

Anne Hathaway a další. Vstupné 80 Kč

17.30 I ženy mají své dny

Česko, 2011, 108 min

Režie: Alice Nellis, hrají: Ivana Chýlková,

Zuzana Bydžovská a další. Vstupné 80 Kč

20.00 I ženy mají své dny

Vstupné 80 Kč

STŘEDA 8. ÚNORA

15.00 Dům

Česko/Slovensko, 2011, 97 min., drama

Režie: Zuzana Liová, hrají: Miroslav Krobot,

Taťjana Medvecká a další. Vstupné 35 Kč 

SOBOTA 11. ÚNORA

15.00 Kung Fu Panda 2

USA, 2011, 91 min., animovaný film

Režie: Jennifer Yuh , hrají:Jack Black, Angelina

Jolie a další. Vstupné 80 Kč

17.30 Johnny English se vrací

USA/V. B./Francie, 2011, 101 min

Režie: Oliver Parker, hrají: Rowan Atkinson,

Dominic West a další. Vstupné 80 Kč

20.00 Johnny English se vrací

Vstupné 80 Kč

SOBOTA 18. ÚNORA

15.00 Velká vánoční jízda

V. B./USA, 2011, 98 min., animovaný film

Režie: Barry Cook, hrají: Bill Nighy, James

McAvoy a další. Vstupné 80 Kč

17.30 Velká vánoční jízda

Vstupné 80 Kč

20.00 Vyměřený čas

USA, 2011, 109 min

Režie: Andrew Niccol, hrají: Justin Timberlake,

Alex Pettyfer a další. Vstupné 80 Kč

STŘEDA 22. ÚNORA

15.00 I ženy mají své dny

Česko, 2011, 108 min., komedie

Režie: Alice Nellis, hrají: Ivana Chýlková,

Zuzana Bydžovská a další. Vstupné 35 Kč Bio

senior

SOBOTA 25. ÚNORA

15.00 Psí kamarádi

pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč

17.30 Ocelová pěst

USA, 2011, 127 min., akční film

Režie: Shawn Levy, hrají: Hugh Jackman,

Dakota Goyo a další. Vstupné 80 Kč

20.00 Ocelová pěst

Vstupné 80 Kč
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Hugo Cabret (Asa Butterfield) je neobyčej-

ný kluk, který po otcově smrti žije na

pařížském vlakovém nádraží u strýce alko-

holika, jenž tu pracuje jako seřizovač nádra-

žních hodin. Po tátovi Hugo zdědil vynalé-

zavost a robota s klíčovou dírkou ve tvaru

srdce, který možná ožije, pokud se do ní

vloží ten správný klíč, a předá chlapci otcův

vzkaz. Alespoň v to doufá. Neutišitelná zvě-

davost přivede Huga k nerudnému prodava-

či mechanických hraček (Ben Kingsley) a

od něj i k jeho chráněnce (Chloe Grace

Moretz), která, ač je to neuvěřitelné, drží v

rukou klíč k rozluštění Hugovy životní

záhady. Jak k němu přišla? Jaké tajemství

skrývá její adoptivní prarodič, že o něm

nesmí nikdo mluvit? Skrývá robot skutečně

otcův vzkaz? A dokáže Hugo na všechny

tyhle otázky odpovědět dřív, než ho dostih-

ne ruka zákona v podobě přísného nádra-

žního hlídače (Sacha Baron Cohen) a pošle

ho do sirotčince?

Curych, 1904. Psychiatr Carl Jung

(Michael Fassbender) žije se svou těhot-

nou ženou Emmou (Sarah Gadon) v

nemocnici Burgholzli a na prahu třicítky

stojí na počátku hvězdné kariéry.

Inspirovaný prací Sigmunda Freuda

(Viggo Mortensen) chce na mladé paci-

entce, u níž byla diagnostikována hyste-

rie, vyzkoušet experimenální léčbu zva-

nou psychoanalýza. Léčba Sabiny

Spielrein (Keira Knightley) je úspěšná a

Sabina v hovorech s Jungem přiznává, že

v dětství byla ponižována a bita autorita-

tivním otcem. Jung tak odhaluje rušivý

sexuální element, který ovlivňuje její dys-

funkci, což podpoří jeho teorii o propoje-

ní sexuality a emočních poruch. O svých

poznatcích Jung s nadšením píše S.

Freudovi a na základě vzájemné kores-

pondence o Sabinině případu mezi nimi

postupně vzniká přátelství. Freud žádá

Junga, aby léčil jeho přítele, psychiatra

Otta Grosse, kterého popisuje jako zcela

nemorálního, navíc drogově závislého

člověka. Jung je ale fascinován

Grossovým vzdorem a logickými argu-

menty, jimiž odmítá monogamii, a

ovlivněn jeho názory odloží vlastní

morální zásady a oddá se milostnému

vztahu se Sabinou, který může mít pro

oba fatální následky

NEBEZPEČNÁ METODA Režie: David Cronenberg

Poklidný havajský život Matta Kinga

(Clooney) se začne sypat ve chvíli, kdy

jeho žena po nehodě skončí v kómatu.

Otec dvou dcer, předčasně vyspělé dese-

tileté Scottie a sedmnáctileté rebelky

Alexandry, který doposud sloužil jen

jako „záložní“ rodič, se najednou musí

vyrovnat s vědomím, že výchovu vlast-

ních dětí musí zvládnout sám. A to pro

člověka, který doposud výchovně nefun-

goval, bude přetěžký úkol, který mu

„dětičky“ rozhodně neusnadní. Spíš nao-

pak. Během jedné ostřejší výměny názo-

rů Alexandra konsternovanému otci pro-

zradí, že matka havarovala během

romantického lodního výletu s milen-

cem. Takováhle rána mezi oči může

člověka přimět k čemukoliv, Matta dove-

de k rozhodnutí najít milence své ženy,

přičemž vlastně úplně jistě neví, co si s

ním počne, až ho najde. Během téhle

očistné, zábavné a složité cesty, na níž ho

doprovázejí jeho dcery, si uvědomí, že

to, co zdánlivě rozbila nehoda jeho ženy,

tedy pevná rodina, bylo rozbité už dávno

předtím. A že on jediný ji může opravit.

Ale musí chtít. 

DĚTI MOJE Režie: Alexander Payne

Eugenia „Skeeter“ Phelanová právě doko-

nčila školu a je rozhodnuta začít se živit psa-

ním. Na rozdíl od dívek, v jejichž společnos-

ti ve městě Jackson v Mississippi vyrostla,

touží Skeeter po kariéře a je zcela smířena s

tím, že manželství a děti budou muset nějaký

čas počkat. To se setkává s velkým odporem

jak u jejích vdaných kamarádek, tak přede-

vším u její matky. Když se jí podaří získat

práci v místních novinách, požádá o pomoc

Aibileen, služku své nejlepší kamarádky, a

následně začíná na popud nakladatele praco-

vat na tajném spisovatelském projektu.

Aibileen Clarková strávila celý život jako

služebná v domech bílých lidí v Jacksonu.

Vychovala pro své zaměstnavatele 17 dětí a

jednoho vlastního syna, který tragicky a zcela

zbytečně zemřel během nehody. Když jí do

života vstoupí Skeeter, Aibileen zjišťuje, že je

poprvé v životě ochotna se s někým podělit o

své zážitky a zkušenosti – ačkoliv tento zdán-

livě prostý čin s sebou nese velká rizika. 

Přímočará Minny Jacksonová je třiatřicetile-

tá služebná, která má pověst nejlepší kucha-

řky v Mississippi. Pracuje pro Hilly

Holbrookovou (Bryce Dallas Howard), ale

následkem vzdoru je z práce vyhozena a

nucena vydat se na periferii Jacksonu, kde

pracuje pro osamělou Celii Footeovou

(Jessica Chastain). Minny je Aibileenina nej-

lepší kamarádka a pomáhala jí vyrovnat se se

ztrátou jediného syna. Ačkoliv je silná a

nezávislá, je Minny současně velice rozumná

a také zdravě skeptická, co se Skeeteřina pro-

jektu týče.

Mezi trojicí žen vznikne doslova sesterské

pouto, které jim pomáhá překonat těžkosti,

jimž jsou během svého snažení vystaveny, a

pomáhá jim uvědomovat si, že občas je třeba

vybočit ze zajetých kolejí – i pokud to zna-

mená nutnost konfrontovat celé město tváří v

tvář a ukázat mu, že doba se mění.

ČERNOBÍLÝ SVĚT Režie: Tate Taylor

Ambiciózní Renata točí reportáž o mysti-

ce v současné době, navštěvuje rituály

satanistů a náhoda ji nakonec zavede k

legendě o dávných chodbách v podzemí

staré Prahy. V domě, jehož sklepení by

mohlo být bránou do tajemného labyrintu,

se začnou ztrácet lidé. Jakoby se v podze-

mí pod domem cosi probudilo k životu.

Pověst o středověkých katakombách a

další stopy o ní vtáhnou do děje i mladého

historika a Renatina bývalého přítele (Jan

Zadražil), experta na statiku sklepů

(Martin Zbrožek) a Renatinu exotickou

spolubydlící Kiaru (Mary Coronado). Pod

sklepem domu opravdu objeví další skry-

té chodby a v honbě za senzačním obje-

vem se je na vlastní pěst rozhodnou pro-

zkoumat. Romantické dobrodružství trvá

ale jen chvíli. Nekonečný a nepřehledný

Labyrint chodeb bez konce budí hrůzu a

skupině brzy nezbývá než zoufale volat o

pomoc a začít bojovat o holý život. Teprve

v podzemí se navíc ukáže, že každý ze

„ztracených“má své důvody, proč se tam

vydal. Je nebezpečnější nepřesná mapa

nebo jedno dávné tajemství? Co se v

Labyrintu skrývá? Je jisté, že odpovědí se

nedožijí všichni.

LABYRINT Režie: Tomáš Houška

Od chvíle, kdy Selene se svým lidsko-

lykanským milencem Michaelem zničili

prastarého upíra Marcuse ve filmu

Underworld: Evolution, uběhlo již pat-

náct let. V jejich průběhu lidstvo odhalilo

existenci jak upírů, tak lykanů, a rozpou-

talo válku s cílem obě rasy vyhladit.

Selene, která byla v průběhu genocidy

zajata, se po více než deseti letech pro-

bouzí jako vězeň v neprodyšně uzavřené

laboratoři společnosti Antigen, mocné

korporace, která se snaží vyvinout vak-

cínu proti virům, jenž mají na svědomí

existenci upírů a lykanů. Selene je zniče-

na zjištěním, že Michael zemřel, ale smu-

tek je velice záhy překonán šokujícím zji-

štěním, že v průběhu svého kryogenního

spánku porodila dceru Eve (India Eisley).

Ve snaze najít úkryt pro sebe i své dítě se

Selene ocitá ve světě, kde jsou příslušníci

její kdysi tak hrdé rasy na hranici vyhu-

bení a zbytky přežívajících se ukrývají v

podzemí. Odvržena zbývajícími klany se

Selene rozhodne spojit své síly s mladým

upírem Davidem (Theo James), který se k

ní připojí v krvavém tažení proti

Antigenu, jenž se snaží zničit ji i její dítě.

Když jí na stopu přijdou také její obvyklí

nepřátelé, lykani, zdá se, že je i Selene

naprosto bezmocná proti nejzákeřnějšímu

protivníkovi v historii série Underworld:

geneticky vylepšenému superlykanovi.

UNDERWORLD: PROBUZENÍ Režie:Mans Marlind, Björn Stein

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV Režie:Martin Scorsese



16

Třetí premiéra v Pointu
Letošní 7. sezóna ve studentském Divadle

Point při Gymnáziu J. Wolkera je velice

plodná a divácky úspěšná. V listopadu

divadelníci uvedli méně známou detektiv-

ku Roberta Thomase Druhý výstřel v režii

Vojtěcha Pospíšila. Prosincová premiéra

inscenace Umění milovat podle Ovidia v

režii Aleše Procházky v Městském divadle

se nyní přesouvá na domovskou scénu na

Olomoucké ulici. A už se blíží třetí premié-

ra sezóny Velký šéf v režii Martiny F. Smé-

kalové. Jedná se o inscenaci nejmladší části

souboru Divadla Point inspirovanou texty

Woodyho Allena a Richarda Pryora a podle

slov režisérky se jedná o absurdní příběh o

hledání Boha. Premiéra proběhne 2.

února v 19 hodin v Divadle Point, Olo-

moucká 25. -js-

Loutkové
divadlo
zve na

představení
Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4

ÚNOR

5. 2.  2012

Kašpárek vždy vítězí

12. 2. 2012

Kašpárek vždy vítězí

19. 2. 2012

Kašpárek vždy vítězí

26. 2. 2012

Čertovská podkova

BŘEZEN 

4. 3. 2012

Čertovská podkova

11. 3. 2012

Čertovská podkova

18. 3. 2012

Perníková chaloupka

25. 3.2012

Perníková chaloupka

Začátky představení 14.30,
vstupné 10,- Kč 
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

program pro školy

Bude zima, bude mráz…

Kdy: středa 1. 2. a čtvrtek 2. 2.

od 8:30 do 12:30

Kde: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov

Které ptáky můžeme potkat v zimě na

krmítku? Povídání o ptácích v zimě, o

jejich životě a potravě. Výroba jednodu-

chých minikrmítek z šišek pro zimní při-

krmování ptáků.

Program je vždy pro jednu třídu a trvá 60

minut. Cena 20 Kč za žáka. Na program je

třeba se předem přihlásit na iris@iris.cz nebo

telefonicky 582 338 278, 603 298 039. 

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 13. února, 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.

beseda s promítáním

Život na louce

aneb umíme je ochránit?

KDY: pátek 17. února od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov

Kdo žije a co roste na loukách? Jakou

péči louky vlastně potřebují? Jak se

postarat o ohrožené rostliny, a přitom

neublížit motýlům a dalším vzácným

živočichům? Beseda na téma život na

louce a ochranářské zásahy na příro-

dovědně cenných lokalitách Prostějov-

ska. Spojeno s promítáním rostlin a živo-

čichů, které na těchto místech Prostějov-

ska žijí. 

Všichni účastníci obdrží informační

materiály s regionální tématikou (letáky,

pexeso). 

tvořivá dílna na pomoc přírodě 

Hotely pro hmyz 

KDY: pátek 24. února, od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov

Další ze série tvořivých dílen, kde se nau-

číme vyrábět tzv. hmyzí hotely, které

slouží pro vývoj samotářských druhů včel

a kutilek. Tato umělá obydlí budou víta-

nými stavbičkami pro zajímavé skupiny

hmyzu, např. blanokřídlí, kteří v okolní

zastavěné krajině ztratili přirozená místa

k rozmnožování. Zhotovená doplňková

zařízení budou následně instalována na

přírodovědně cenné lokality Prostějov-

ska. Po umístění „hmyzích hotelů“ v teré-

nu mohou zájemci přistoupit k jejich

adopci. 

Účastníci dílny obdrží návody a nákresy,

podle nichž budou hmyzí hotely vyrábět,

a podle nichž si je obdobně mohou vyro-

bit i doma a umístit je na své zahradě.

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 27. února, od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100

Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

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

hnízdění ptáků a blanokřídlého hmyzu.

Na této 1. vycházce projdeme lokality v

okolí Plumlova (U Jasénků a U Bílých

studýnek) a umístíme zde ptačí budky,

budky pro čmeláky a tzv. hotely pro

hmyz, které jsme vyráběli v zimních tvo-

řivých dílnách. Účastníci se mohou zapo-

jit do adopce těchto zařízení. 

Sraz v 8:45 na autobusové zastávce Plum-

lov. Návrat autobusem do Prostějova do

14 hod.

Akce finančně podpořili:

Město Prostějov, 

ESF a MŠMT

v rámci projektu Přírodě OK 2, 

Nadace Partnerství v rámci projektu

„Zkvalitnění managementových

opatření vybraných lokalit

na Prostějovsku“

podpořeného z Blokového grantu

– Fondu pro NNO

10. 2. 18:00 – 22:00 HODIN - TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

14. 2. 9.00 a 10.15 HODIN – ŠAMANKA – MANKA (DIVADLO MATKY VACKOVÉ, PRAHA) 
Neklasické talksho w o Šamance, která léčí nemoci jako je lenitýda, překřiko vanda, já všechno znajka,
držkatka…atd.  A že mají její pacienti jinou bar vu pleti? No to vůbec nevadí! Alespoň se do zvíme jak žijí,
čím se živí, co se u nich nosí a zjistíme, že jsme si v mnohém podobní víc než bychom sami čekali. 
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

15.2. 9.00 a 10.15 HODIN – ŠAMANKA – MANKA (DIVADLO MATKY VACKOVÉ, PRAHA) 
Neklasické talksho w o Šamance, která léčí nemoci jako je lenitýda, překřiko vanda, já všechno znajka,
držkatka…atd.  A že mají její pacienti jinou bar vu pleti? No to vůbec nevadí! Alespoň se do zvíme jak žijí,
čím se živí, co se u nich nosí a zjistíme, že jsme si v mnohém podobní víc než bychom sami čekali. 
Předplatné Duhová kulička - 3. a 4. skupina

24. 2. 18:00 – 22:00 HODIN - TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

29.2. 9.00 HODIN – OBLASTNÍ KOLO PŘEHLÍDKY UMĚLECKÉHO PŘEDNESU
(postup na Krajskou přehlídku uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov 2012)

15. 2. – 7. 3. MAYOVÉ, ZANIKLÉ CIVILIZACE
Výstava výtvarných prací dětí  ze ZUŠ Němčice nad Hanou
Vernisáž výstavy s kulturním programem, kter ý připravily děti z MŠ Nezamyslice a LDO Němčice nad Hanou se
koná ve středu 15. 2. 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. 

16.2. 9.30 HODIN AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – „ MALÝ PŘÍTEL PANA HOBBSE“,
„Příběhy spící v mramoru“. Pr vní setkání nového cyklu A III.V bude netradiční. V  pr vní části poznáte jejího
pořadatele zcela jinak, než obyčejně. Vlastně nepůjde o přednášku…. V e druhé pak navážeme 
na naši procházku  prostějovskými hřbitovy opět z jiného  úhlu pohledu...
Vstupné: Pololetní průkazka: 75 Kč, (bez pololetní průka zky): 30 Kč

9. 2. 9.20 a 10.30 HODIN  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE ZÁPISEM DO PAMĚTNÍ KNIHY
města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice)
Kulturní program zajišťuje ZŠ E.Valenty.

20. 2. 14.00 HODIN SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

Výstava:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost: 

čtvrtek 2. 2. 2012 18.00

Klub AREIM – Národní dům v Prostějově – červený salonek

CO JE ASTROLOGIE a také CO NÁS ČEKÁ V ROCE

2012 – přednáška Ing. Miroslava PONKRÁCE

ENERGIE REIKI - ENERGIE PRO KAŽDÉHO – infor-

maci o využití vitalizující a harmonizující energie přírody vám

předá Mgr. Rudolf  A. FRANTIS, mistr/učitel tradičního Usuiho

REIKI a předseda ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

HARMONIZAČNĚ - LÉČEBNOU MEDITACI – povede

Mgr. Erika BÁBKOVÁ - známá biotronička 

Srdečně zveme širokou veřejnost. Vstupné – členové AREIM 60

Kč, ostatní 100 Kč.

sobota 18. 2. 2012 10.00

Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ – fy NADĚJE

(Mgr.Podhorná), Brodek u Konice – učebna v novém areálu fy

Přibližně hodinová prezentace o REIKI.

Vzhledem k omezené kapacitě se nezapomeňte přihlásit na

mailové adrese:

asociace@reikimorava.cz

sobota 25. 2. 2011 10.00

Tradiční Usuiho REIKI – II. STUPEŇ – vzdělávací

zařízení Schola servis, Olomoucká 25, učebna

v I. poschodí

Seminář začíná naladěním na tři symboly druhého

stupně, poté pokračuje předáním potřebných informací

a praktickým procvičováním technik spadajících do

druhého stupně. Vzhledem k omezené kapacitě se nezapo-

meňte přihlásit na mailové adrese:

asociace@reikimorava.cz

Semináře s iniciací na jednotlivé stupně REIKI povede Mgr.

Rudolf A. FRANTIS, mistr/učitel REIKI Usui shiki ryoho,

předseda ASOCIACE REIKI MORAVA o.s. Dipl. praktik

Tradiční čínské medicíny, Člen Komory TČM ČR

Na všechny výše uvedené akce vás srdečně zve 
Rada ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.( AREIM)

program na únor 2012

VZDĚLÁVACÍ AKCE – ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
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Zion Squad vydává nový videoklip Kalendář osobností ještě jednou
Prostějovská rockers reggae kapela

Zion Squad vyslala do světa nový video-

klip k písni „Mr. Harmony“, na kterém

spolupracovala s britským zpěvákem, v

Česku dobře známým, Deadly Huntou.

Song, který vznikl v produkci Karla

Štula, zpěváka kapely, jste mohli

zaslechnout v průběhu minulých týdnů

v českých reggae rádiích a pořadech .

Teď si ho můžete vychutnat i s videokli-

pem, který je k vidění na všech informa-

čních kanálech kapely. Klip vznikal pře-

vážně v Opavě za pomoci Wicked sound

DJs v klubu Jam a Cafe Evžen.

„Děkujeme všem, kteří na klipu spolupra-

covali. Hlavně kameramanovi Jendovi Hru-

škovi ze Zlína, který předvedl heroický

výkon a sponzorům a e-shopům, bez kte-

rých by klip taky nevznikl. Dík patří také

městu Prostějov.“ 

Kapela Zion Squad, hrající rockers reggae s

převážně českými texty, vystupuje už něco

přes šest let a po několika personálních

změnách zakotvila pevně na počtu 10 členů.

Po prvním albu „African Fyah“ se teď

pomalu chystá na další a ochutnávku aktu-

álního zvuku Zion Squad si můžete vychut-

nat v nové nahrávce „Mr. Harmony“.

V závěru loňského roku jsme Vás infor-

movali, že Okrašlovací spolek ve spolup-

ráci se Státním okresním archivem Prostě-

jov vydal stolní kalendář 2012 s medailon-

ky osobností, které mají co do činění s Pro-

stějovem a připomínáme si jejich výročí.

„Kalendář jsme vydali nákladem 200 kusů

a zbývá nám posledních pár. Přitom se mi

ozývají lidé, kteří by jej rádi vlastnili a

uschovali si ho jako zdroj cenných infor-

mací. Pokud tedy bude zájem dostatečný,

pokusíme se zajistit dotisk. Ti, kteří mají

o kalendář zájem, nechť nahlásí kon-

takt na sebe na Regionálním informa-

čním centru v prostějovském zámku na

Pernštýnském náměstí, nejdéle do 10.

února 2012. Poté zvážíme dle zájmu doti-

štění kalendáře,“ vzkazuje předsedkyně

Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.

-red-



ÚNOR
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL
3.2. Školní ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice MŠ, ZŠ Mostkovice
3.2. Stužkovací ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov SOŠ průmyslová a SOU strojírenské  Pv
3.2. Maturitní stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Podnikání a obchodu Prostějov
4.2. Šibřinky Sokolovna Určice  Určice SDH Určice
4.2. Maturitní ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Reálné gymnázium Prostějov
4.2. Společenský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Starorežná/ Cukrovar Vrbátky
4.2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice n/H. Kralice n/H. Soubor písní a tanců Klas Kralice n/H.
5.2. Maškarní ples pro děti KD Žarovice Plumlov Obec Plumlov
10.2. Hanácký bál Kulturní dům Kralice n/H. Kralice n/H. Soubor písní a tanců Klas Kralice n/H.
11.2. Společenský ples KSČM U Tří bříz Prostějov KSČM Prostějov
11.2. Hasičský ples Kulturní dům Lipová Lipová Sbor dobrovolných hasičů Lipová
11.2. Fotbalový ples Sokolovna Ptení Ptení FC Ptení
11.2. Obecní ples Sokolovna Dubany Vrbátky Obec Vrbátky
11.2. Sokolské šibřinky Kulturní dům v Pivíně Pivín TJ Sokol Pivín
17.2. Reprezentační ples GJW Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov GJW Prostějov

spojený se stužkováním
17.2. Stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov  SOU obchodní Prostějov
18.2. XVIII. Rep. zemědělsko - potravinářský ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Agrární komora Prostějov
18.2. Pivínské ostatky Kulturní dům v Pivíně Pivín TS Větřák Pivín
18.2. Ples Plumlovských nadšenců KD Žarovice Plumlov Plumlovští nadšenci
18.2. Ples - TJ Sokol Určice Sokolovna Určice Určice TJ Sokol Určice
18.2. Modrý ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Agentura Vendi
19.2. Dětské šibřinky Sokolovna Kralice n/H. Kralice n/H. TJ Sokol Kralice n/H.
24.2. Obecní ples Sokolovna Mostkovice Mostkovice Obec Mostkovice
24.2. Maturitní stužkovací ples Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Střední škola veřejnoprávní TRIVIS Pv
24.2. Maturitní ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Automobilní Prostějov
25.2. Školní ples Sokolovna Dubany Vrbátky Klub přátel ZŠ a MŠ Vrbátky
25.2. Ples města a zámku Plumlova KD Žarovice Plumlov Obec Plumlov
25.2. Šibřinky Sokolovna Kralice n/H. Kralice n/H. TJ Sokol Kralice n/H.
25.2. Maškarní ples Sokolovna Smržice Smržice Sokol Smržice
25.2. 3. reprezentační VŠ ples FLKŘ v PV Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Univerzita Tomáše Bati v Pv
25.2. Společenský ples Městské divadlo v Prostějově Prostějov Vojenské lesy Plumlov

BŘEZEN
TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL
2.3. Společenský ples KPŠ Městské divadlo v Prostějově Prostějov KPŠ ZŠ dr. Horáka
3.3. Ples Klubu přátel školy při ZŠ a MŠ Sokolovna Určice Určice Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice
3.3. Reprezentační ples ROTARY klubu Městské divadlo v Prostějově Prostějov ROTARY KLUB Prostějov
9.3. Ples KPŠ Palacká Městské divadlo v Prostějově Prostějov KPŠ Palacká
10.3. Společenský večer Mého divadla Městské divadlo v Prostějově Prostějov Moje divadlo
17.3. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově Prostějov OS ČLK 
17.3. Společenský ples Sokolovna Dubany Vrbátky SDH Vrbátky
24.3. Ples 12 opic Městské divadlo v Prostějově Prostějov Bar 12 opic, Partyzánská

PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2012
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Sokolovna Mostkovice
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Městské divadlo v Prostějověj
Sokolovna Určice
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Městské divadlo v Prostějověj
Kulturní dům Kralice n/H.
KD Žarovice
Kulturní dům Kralice n/H.
U Tří bříz
Kulturní dům Lipová
Sokolovna Ptení
Sokolovna Dubanyy
Kulturní dům v Pivíně
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j

Městské divadlo v Prostějověj
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Kulturní dům v Pivíně
KD Žarovice
Sokolovna Určice
Městské divadlo v Prostějověj
Sokolovna Kralice n/H.
Sokolovna Mostkovice
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Městské divadlo v Prostějověj
Sokolovna Dubanyy
KD Žarovice
Sokolovna Kralice n/H.
Sokolovna Smržice
Společenský dům Prostějov, s.r.o.ý j
Městské divadlo v Prostějověj

BŘEZEN

Městské divadlo v Prostějověj
Sokolovna Určice
Městské divadlo v Prostějověj
Městské divadlo v Prostějověj
Městské divadlo v Prostějověj
Městské divadlo v Prostějověj
Sokolovna Dubanyy
Městské divadlo v Prostějověj

MŠ, ZŠ Mostkovice
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské  Pvy j
SOŠ Podnikání a obchodu Prostějovj
SDH Určice
Reálné gymnázium Prostějovgy j
Starorežná/ Cukrovar Vrbátkyy
Soubor písní a tanců Klas Kralice n/H.
Obec Plumlov
Soubor písní a tanců Klas Kralice n/H.
KSČM Prostějovj
Sbor dobrovolných hasičů Lipováý
FC Ptení
Obec Vrbátkyy
TJ Sokol Pivín
GJW Prostějovj

 SOU obchodní Prostějovj
Agrární komora Prostějovg j
TS Větřák Pivín
Plumlovští nadšenci
TJ Sokol Určice
Agentura Vendig
TJ Sokol Kralice n/H.
Obec Mostkovice
Střední škola veřejnoprávní TRIVIS Pvj
SOŠ Automobilní Prostějovj
Klub přátel ZŠ a MŠ Vrbátkyy
Obec Plumlov
TJ Sokol Kralice n/H.
Sokol Smržice
Univerzita Tomáše Bati v Pv
Vojenské lesy Plumlovj y

KPŠ ZŠ dr. Horáka
Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určicey
ROTARY KLUB Prostějovj
KPŠ Palacká
Moje divadloj
OS ČLK 
SDH Vrbátkyy
Bar 12 opic, Partyzánskáy

Oblíbený seriál karibské hudby Harvest

party v prostějovském klubu Apollo 13

nezastaví ani zimní měsíce. Naopak! Čím

větší zima venku je, tím známější tváře a

hlasy do Prostějova míří. Tentokrát se

totiž na Hané představí vycházející hvěz-

da evropského reggae a dancehallu Joey

Fever. Švédský zpěvák, který nedávno

představil debutové LP „In Fever“, které

vyšlo pod britským labelem Lockdown,

zpívá už od roku 1998 a prostějovskému

publiku se představí 24.2.

Za sebou má několik hitů pod různými

vydavatelstvými a kromě rodného Stock-

holmu se proslavil už skoro po celé Evropě.

Zpěváka s nezaměnitelným hlasem na mini-

turné doprovodí DJ-ové Wicked sound z

Opavy. „Joey Fever přijede do Česka na 3

dny. A myslím, že pro nás může být velkou

ctí, že kromě Prahy a Opavy přijede taky do

Prostějova. Hudební fanoušci by si ho roz-

hodně neměli nechat ujít, protože s velkou

pravděpodobností ho budou mít možnost

spatřit už jen na velkých festivalech, kam

jeho hvězda jasně směřuje.“ dodává pořada-

tel koncertu Vítězslav Lužný. V pátek 24.2.

v klubu Apollo 13 vystoupí také zástupci

prostějovské hudební scény – necelý půlrok

po veleúspěšném křtu debutového alba

„Nemáš ani ponětí“ rozjedou svoji show i

hiphopoví Douny & Fudja. Posledními do

party budou zkušení DJ-ové z Prahy For-

ward March Posse. Celá akce začne ve 20

hodin a více informací se dozvíte na webu

klubu nebo na facebooku. -vl-

Klub historický a státovědný v Prostějově má

v plánu uspořádat každý měsíc přednášku

nebo jinak zaměřenou osvětovou akci pro

veřejnost. V lednu se ve výstavních prosto-

rech Státního okresního archivu Prostějov

konala slavnostní veřejná premiéra filmového

dokumentu Jiřího Dittmanna Sametové dny v

Prostějově. Účast obecenstva byla podle oče-

kávání velká, stejně jako ohlas na představe-

ný snímek. Jako další akce byla vybrána před-

náška archeologa PhDr. Miroslava Šmída o

významných archeologických objevech

uskutečněných v posledních letech v Prostě-

jově a jeho nejbližším okolí.  Pro veřejnost

nejvíce atraktivní budou jistě informace o

nálezech v samotném historickém centru

města, tzn. v bývalých židovských uličkách či

pernštejnském zámku. Zmíněna budou také

nová slovanská pohřebiště v Okružní ulici v

Prostějově a v Dětkovicích či výzkumy v pro-

stějovské průmyslové zóně a v prostoru nově

budované silnice a křižovatky u Čechůvek.

Přednáška se uskuteční v úterý 21. února

2012 v 17 hodin ve výstavním sále Státního

okresního archivu Prostějov v Třebízského

ulici. Tomáš Cydlík, Státní okresní archiv
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Černá hudba opět v Prostějově Významné archeologické objevy posledních let
v Prostějově a jeho nejbližším okolí
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Galerie Špalíček, Uprkova18, PV

Muzeum Prostějovska v Prostějově připravilo k výstavě Neznámý svět drobných savců

program pro základní školy. Školní skupiny se mohou hlásit u Mgr. Jany Slezáčkové,

e - mail: jslezackova@seznam.cz, tel.: 582 330 991. 

Výstava je prodloužena do poloviny dubna 2012. -ab-

Ve Státním okresním archivu Prostějov se

ve čtvrtek 16. února 2011 v 17 hodin koná

vernisáž výstavy nazvané Plesová móda

20. století. Vystaveny zde budou fotografie

plesové a šibřinkové módy, plesové pozván-

ky a další zajímavé doplňky (vějíře, kabelky,

rukavičky, pudřenky). Výstavu si poté může

veřejnost prohlédnout až do 23. března 2011

v pondělí a středu od 9 do 17 hodin, v úterý,

čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin. Všichni

jsou srdečně vítáni. -tc-

Prodloužení výstavy
Neznámý svět drobných savců

Plesová móda 20. století

POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY

Od 2. února do 10. února 2012 bude mít

ICM Prostějov prázdninovou otevírací dobu,

tj. každý všední den od 10:00 do 16:00 hod.

Zůstáváte-li o prázdninách v Prostějově, při-

jďte nás navštívit. 

AKCE PLÁNOVANÉ NA ÚNOR

Den internetu zdarma

Na pátek 10. února pro všechny zájemce

chystáme Den internetu zdarma u příležitosti

Světového dne nemocných (11. února). Přijít

můžete kdykoliv mezi 10:00 a 16:00 hod.

Také pro vás bude připravena tematická

nástěnka se zajímavými informacemi.

Konverzace s Valentinou

Chcete se rozmluvit rusky, anglicky nebo

italsky? Přijďte do ICM Prostějov, kde může-

te navštěvovat zdarma konverzace s Valen-

tinou. Valentina Dani je z Itálie a působí v

ICM Prostějov jako dobrovolnice v rámci

Evropské dobrovolné služby.

• Italská konverzace probíhá ve dvou ter-

mínech – každé pondělí od 16:00 do 17:00

hod. nebo každý čtvrtek od 16:00 do 17:00

hod.

• Anglická konverzace pro začátečníky pro-

bíhá každé úterý od 17:00 do 18:00 hod. 

• Ruská konverzace probíhá každou středu

od 17:00 do 18:00 hod. 

Přihlásit se můžete na e-mailu

icm@cmg.prostejov.cz nebo

valentina@cmg.prostejov.cz (uveďte jméno,

věk, úroveň jazyka a kontaktní telefon). Začít

můžete kdykoli, stačí jen mít chuť mluvit. 

Anglická konverzace s Birgirem

Každé pondělí od 17:00 do 18:00 hod. pro-

bíhá také v ICM Prostějov Anglická konver-

zace s Birgirem, kterou zdarma vede Birgir

Freyr Gunnarsson z Islandu a Valentina Dani

z Itálie. Tato konverzace je určena pro spíše

pokročilejší. Přihlásit se můžete na e-mailu

icm@cmg.prostejov.cz nebo

birgir@cmg.prostejov.cz (uveďte jméno,

věk, úroveň jazyka a kontaktní telefon). Začít

můžete kdykoli. 

English Theatre

Lákalo by vás vyzkoušet si hrát divadlo v

angličtině? Valentina Dani, účastnice Evrop-

ské dobrovolné služby, vám nabízí možnost

nazkoušet jeden divadelní kousek v angli-

čtině. Zkoušky se konají každý pátek od

15:00 do 16:00 hod. v ICM Prostějov.

Pokud máte zájem o více informací, můžete

Valentinu kontaktovat na e-mailu

valentina@cmg.prostejov.cz. Více informací

najdete také na www.icmprostejov.cz. 

Islandský a italský podvečer

Na únor pro vás také ICM Prostějov připra-

vuje dva podvečery věnované Islandu a Itálii.

Naši dobrovolníci Birgir z Islandu a Valenti-

na z Itálie si pro vás připravují zajímavý pro-

gram spojený s ochutnávkou typických

pochutin z jejich rodné země, vyprávěním a

promítáním fotek. Přijďte se seznámit nejen

s našimi dobrovolníky ale i se zeměmi,

odkud pocházejí. Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz. 

Slevové karty ISIC, ITIC a IYTC

Skončila vám v prosinci 2011 platnost sle-

vové karty ISIC (studenti), ITIC (pedago-

gové) nebo IYTC (mládež do 26 let)?

Zastavte se v ICM Prostějov, rádi vám vysta-

víme novou kartu na počkání. Informace o

tom, co potřebujete k vyřízení karty, a naši

otevírací dobu najdete na našem webu

www.icmprostejov.cz. 

Antonín Přidal (nar. 1935) - prostějovský

rodák, spisovatel, publicista, překladatel a

vysokoškolský pedagog, vystudoval v 50.

letech obor anglistika – hispanistika na

Filozofické fakultě UJEP  v Brně. V sou-

časné době působí jako profesor na Diva-

delní fakultě JAMU v Brně. Jeho biblio-

grafie obsahuje  desítky děl nejrůznějších

žánrů - od básní, esejů, dramat po rozhla-

sové hry a překlady.  

Mnozí jej také znají jako vynikajícího

publicistu. Připomeňme jeho  moderování

televizních pořadů  Netopýr a Z očí do očí

. Antonín Přidal je také překladatelskou

legendou.  K jeho nejznámějším překla-

dům patří překlad humoristického

románu Leo Rostena Pan Kaplan  má

stále třídu rád. Do češtiny uvedl i další

díla, např.  dramata Williama Shakespea-

ra, detektivky Gilberta K. Chestertona,

humoristické romány Davida Lodgeho či

nonsensové básně Edwarda Leara v

Knize třesků a plesků a ve Velké knize

nesmyslů.

Koncem loňského roku vyšla v brněn-

ském nakladatelství Barrister & Principal

publikace Potulky knihami a časem .

Jedná se výbor  ze stejnojmenného cyklu

pořadů Českého rozhlasu uvedených v

letech 2002 – 2008.  Nejsou to eseje ani

fejetony, ale poutavá vyprávění, osobní

setkávání autora s lidmi, knihami i růz-

nými událostmi, jak uvádí v předmluvě: „

Když už je tolik knih, že se z nich nedá

přečíst ani zlomek, míval jsem rád

vypravěče, kteří se z těch nekonečných

krajin vraceli se zprávami o zajímavých

místech. Myslel jsem, že bych se jedním

takovým mohl stát.“ Antonín Přidal je

kultivovaným znalcem jazyka, zasvěce-

ným vypravěčem, nezapře ani svoje učite-

le a vzory, mezi které patřili  básníci Jan

Skácel a Oldřich Mikulášek a  překlada-

telé Erik  A. Saudek a Adolf Kroupa.

Kniha obsahuje 24 kapitol s různorodými

tématy - od fiktivních příběhů (např. osudy

Shakespearovy rodiny) k historickým

událostem, jakými byly zemětřesení v

Lisabonu v 18. století nebo  nálezy obětí 1.

světové války v Dolomitech. Další příběhy

vytěžil ze svých cest (O jednom nesamo-

zřejmém proč), ze znalostí jazyků a slov-

ních hříček (O tvrdých oříšcích, Slovníček

neslov) či „antikvariátních“ a literárních „

objevů“ ( Draze milované aneb z Vojenské

pošty, Hřbitovní pomněnky). Poznáváme

jej jako vynikajícího anglistu, znalce díla

Williama Shakespeara (O šťastných kon-

cích s variacemi na Romea a Julii) či

„objevitele“ neznámého anglického bás-

níka Chidiocka Tischborna, jehož dílo

poznal až po překladech Lowellovy poe-

zie. Vzpomíná na svého učitele, brněnské-

ho anglistu a překladatele Samuela Kosto-

mlatského.  Poznáváme jej jako překlada-

tele knih Isaaka  Bashevise  Singera, Johna

Updika a především Leo Rostena, jemuž

sepsal portrét a nekrolog prostřednictvím

románového profesora Parkhilla.  

Moravskou tematiku představují osobnos-

ti Augusty Šebestové, autorky národopis-

ných studií ze Slovácka nazvaných Lidské

dokumenty, učitele, folkloristy a dialekto-

loga Františka Bartoše a sběratele morav-

ských národních písní a profesora bohoslo-

ví Františka Sušila.

Sbírání drahých kamínků  je název závě-

rečné kapitoly knihy.  A těmi drahými

kamínky jsou ony myšlenky, aforismy a

citáty.   Uvedená publikace  nám bezpo-

chyby přináší nejen řadu těchto „drahých

kamínků“, ale je i inspirací k  četbě a k

vlastnímu putování knihami a časem.

Hana Bartková

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

Nad knihou prostějovského rodáka Antonína Přidala Potulky knihami a časem

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM PRO ÚNOR 2012  

VÝTVARNÝ OBOR

Galerie Linka – Kravařova ul. – únor 2012
Výstava – „ Svět v obrazech „ 

Z tvorby  pí. uč. Mgr. Lucie Hradilové 



Rok 2012 je přestupný, jako téměř každý

čtvrtý rok a díky vloženému 29. únoru má

celkem 366 dní. Což mluvou supermarke-

tů znamená 24 bonusových hodin pro

každého z nás. Ne každý se však narodil

29. února a tak výjimečně, právě letos,

můžete v ten správný čas blahopřát všem

takovým jedinečným. Únor je také

poslední celý měsíc v období astrono-

mické zimy. Další zvláštností února je

fakt, že je nejkratším měsícem roku a to i

tehdy když je o den delší. V římském

kalendáři byl únor posledním měsícem v

roce. Právě proto tento měsíc má proměn-

livý počet dnů a právě k němu se přidával

v přestupném roce jeden den. V našem

kalendáři, který vznikl již v roce 1582,

platí tato pravidla pro zavádění pře-

stupného dne:

- přestupný den se zavádí vždy na konci

února v letech respektive letopočtech dělitel-

ných beze zbytku čtyřmi,

- letopočty, které jsou dělitelné stem, však

nejsou přestupné, pokud nejsou současně

dělitelné čtyřmi sty; v takovém případě pře-

stupné jsou. Např. roky 1700, 1800 a 1900

přestupné nebyly, zatímco rok 2000 ano. 

Ve čtyřistaletém cyklu je tak vždy přestup-

ných nikoliv sto, ale jen 97 roků. Proč?  

Námi používaný kalendář patří mezi kalen-

dáře solární, které jsou odvozeny od pohybu

Země okolo Slunce. Měl by splňovat mj.

podmínku, aby střídání ročních období

nastávalo vždy ve stejném dni v roce. Jenže!

Teď to bude (v závorce) trochu složitější, ale

závěr bude jasný! Jenže délka tzv. tropické-

ho roku, (tj. doby trvání jednoho sezónního

cyklu ročních období je 365,2422 středního

slunečního dne. To znamená, že doba oběhu

Země okolo Slunce vzhledem k jarnímu

bodu, kterým prochází Slunce v době jarní

rovnodennosti, neobsahuje celý počet otoček

Země kolem osy vzhledem k tzv. střednímu

rovníkovému Slunci, tj. jeho průmětu do

roviny zemského rovníku oproštěnému od

periodických pohybů a tedy že tropický rok)

neobsahuje celý počet dní. Z uvedeného

plyne, že tento respektive žádný kalendář se

neobejde bez nějakého systému úprav,

nemá-li se za nějakou dobu rozejít se

střídáním ročních dob.

Jako mnohé, má i náš kalendář prapůvod již

ve starém Egyptě. Tam platil kalendář, který

měl 12 měsíců po 30 dnech, a na konci

každého roku se přidávalo dalších pět dní.

Známý učenec Ptolemaios se pokusil v roce

238 před naším letopočtem o reformu toho-

to kalendáře, ta se však neujala a její zavede-

ní čekalo až na římského císaře Augusta,

který ji v Egyptě prosadil v roce 23 před

naším letopočtem. Následoval tím vlastně

příklad Julia Caesara, který v Římě zavedl už

roku 46 před naším letopočtem kalendář

nesoucí jeho jméno. Ten už obsahoval

měsíce o stejné délce, jako je známe dnes,

začínal 1. lednem a každý čtvrtý rok mezi 23.

a 24. únorový den se vkládal přestupný den.

Počátek tohoto římského Juliánského kalen-

dáře byl položen do roku založení Říma. 

Křesťanskou podobu na sebe vzal tento

kalendář v roce 525, kdy římský opat

Dionysius Exiguus položil počátek počítání

let do předpokládaného roku narození

Krista. Kalendář, jehož průměrná délka roku

365,25 dne byla o něco delší než tropický

rok, se však postupně rozcházel se střídáním

ročních dob až v 16. století postupně narostl

na neudržitelných deset dní. Tehdy pak

papež Řehoř (Gregor) XIII. v únoru 1582

vydal na doporučení komise bulu, kterou se

z kalendáře vypustilo zmíněných deset dní a

po čtvrtku 4. října 1582 následoval pátek 15.

října 1582. Současně se změnila pravidla

zavádění přestupných let tak, jak je známe

dnes a jak je uvedeno v úvodu. Průměrná

délka roku tohoto Gregoriánského kalendáře

je 365,2425 dne, což je podstatně blíže tro-

pickému roku, neboť o jeden den naroste

rozdíl až po zhruba čtyřech tisících let. Je

však třeba dodat, že tento kalendář se neujal

všude, některé (pravoslavné) církve ho

nepřijaly dodnes. -jp-
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci únoru tel. 582 344 130 

VŠICHNI NAROZENÍ 29. ÚNORA SE KONEČNĚ DOČKAJÍ

STŘEDA 15. 2. 2012 V 18 HODIN PŘEDNÁŠKA S AUTOGRAMIÁDOU

"NELEHKÁ CESTA NA MARS 

ANEB TRAMPOTY POKUSNÉHO KRÁLÍKA“

Datum startu první výpravy člověka na Mars zatím ještě

nebylo stanoveno, ale podíváme se do zákulisí příprav,

které již začaly. A nejen na nedávno úspěšně ukončený

experiment Mars 500, ale také na další výzkumy izolace

budoucích meziplanetárních posádek očima Pavla

Toufara, který byl přímým účastníkem tří experimentům

izolace a dnes pracuje jako komentátor kosmických letů,

publicista a spisovatel. 

Přednáší: Pavel Toufar (*1948, Praha), spisovatel, novinář, propagátor kosmonauti-

ky, autor více než sedmdesáti knih a několika tisíc novinových a časopiseckých textů,

televizních a rozhlasových pořadů. Píše především literaturu faktu, vydal i několik

prací science-fiction a téměř čtyřicet populárně naučných prací. Vstupné 20 Kč, před-

chozí rezervace míst možná.

Ocenění
• V roce 1986 obdržel Cenu ČSAV za popularizaci vědy za rok 1985 

• V roce 1987 obdržel Zlatou pamětní medaili ČSAV za zásluhy o rozvoj kosmického

výzkumu v Československu 

• V roce 1997 obdržel literární Cenu Egona Erwina Kische za knihu Smrt číhá mezi

hvězdami 

• V roce 2007 byl jmenován Čestným členem Kosmo Klubu (pozn.: tohoto ocenění si

velice váží) 

ÚNOR

6. – 12. 2.  PRÁZDNINOVÝ 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 ve 14.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro

konání pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer v 18.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Ve středu

navíc i v 17.30 hodin. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná oblo-

ha.

- v sobotu v 15.00 hodin na soutěž pro děti starší deseti roků,

- v neděli v 15.00 hodin na soutěž pro mladší děti.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ

- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14.00 do 15.00 hodin

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se

konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o  celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od

18.30 do 19.30 hodin a každou středu od 17 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. 

PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ – SOUHVĚZDÍ V PRŮBĚHU ROKU

6. 2. v 10.00 hodin Jak si mlsné medvídě chtělo líznout mlíčka z Mléčné dráhy –

pohádka o Velké a Malé Medvědici, souhvězdích viditelných po celý rok.

7. 2. v 10.00 hodin Hrdina Perseus – pohádka o podzimních souhvězdích o Perseovi,

Andromedě a Pegasovi.

8. 2. v 10 00 hodin Vyprávění hajného Vonáska – vyprávění o zimních souhvězdích o

Orionovi, Býku, Velkém a Malém psu.

9. 2. v 10.00 hodin Jarní pohádka – pohádka o ztracených hračkách, které lze vidět na

jarní obloze, Lev, Panna, Pastýř a Severní koruna.

10. 2. v 10.00 hodin Letní pohádka – pohádka o Labuti, Orlu, Lyře a Delfínu, souhv-

ězdích viditelných na letní obloze. 

6. – 10. 2. KOLIK JE SLUNÍČEK

Každou únorovou středu v 15.30 hodin. Seznámení s hvězdami, Sluncem, Zemí a s

Měsícem doplněné kresbami dětí z mateřské školy, podle knihy Františka Hrubína

Kolik je sluníček. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maxi-

málně dvě děti 30 Kč.

11. 2. V 15.00 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 pla-

netám typu Země a zazní v něm odpovědi na všechny závěrečné soutěžní otázky.

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

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

12. 2. V 15.00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2011/12

„NOČNÍ OBLOHA“ – LEV NA JARNÍ OBLOZE

Soutěži bude předcházet povídání o souhvězdí Lva a dalších souhvězdích viditelných

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 únorových

setkání bude seznámení se sluneční soustavou. Za bezmračné oblohy doplněno pozo-

rováním Měsíce, planet a souhvězdí. 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: 2., 16. a 23. 2. v 16.30 hodin a 16. 2. v

18.00 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nej-

později při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

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

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

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

únor na téma Kdo si hraje, nezlobí
Karneval pro rodiče s dětmi

ve čtvrtek 23.2. dopoledne v Národním domě, pro předem přihlášené

Narozeninový týden - Cipísek slaví 13

27.2.-2.3. oslavujeme 13.výročí otevření MC v Prostějově

Malování na sklo- svícny a mandaly

tvořivý večer pro dospělé - pro začátečníky i pokročilé

středa 15.2. od 18.00, přihlášky v MC

Sourozenci - beseda pro rodiče

Jak připravit dítě na příchod sourozence? Jak na dětskou žárlivost? 

Jak zvládat sourozenecké hádky  našich dětí? 

úterý 28.2. od 18 hodin, rezervace míst v MC

Hopsánky a zpívánky s miminky - volná místa

program pro maminky s miminky do 9 měsíců, vždy ve středu 12.30-14.00

Kurz efektivního rodičovství

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

Pro rodiče dětí všech věkových kategorií( leden-únor obsazeno)

podvečerní setkávání – přijímáme přihlášky na další běh kurzu (březen-duben)

Individuální poradenství pro návrat do zaměstnání

poradenství s psycholožkou pro ženy před návratem do zaměstnání neevidované na

UP. Přihlášky předem 

Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají

vždy v pondělí a ve středu 15.00-17.00 

Ostatní programy jsou obsazeny. 

Zapisujeme ale náhradníky a v případě uvolnění místa vás kontaktujeme.

Aktuální počet míst je zveřejněn na www.mcprostejov.cz nebo

www.facebook.com/cipisekprostejov

Dne 5. ledna 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.

Antonín Fadrla

Dominik Jedlička

Adam Komloš

Eliška Krpcová

Elen Trešlová

Ondřej Ides

Lenka Kuchařová

Jiří Saulich

Antonín Jan Mlčoch

Veronika Froncová

Patrik Šimek

Julie Pořízková

Barbora Frélichová

Ema Navrátilová

David Šimek

Amálie Zbořilová

Matěj Flajsar

Šimon Bednář

Kristýna Žigová

Tadeáš Grepl

Adéla Kosmáková

Jan Pernica

Jakub Michalec

Už třináct let je v Prostějově pro rodiny

s dětmi otevřeno  Mateřské centrum

Cipísek, komunitní centrum pro rodinu.

Na konci roku 1998 se sešla skupina

nadšených maminek na mateřské dovo-

lené a založila občanské sdružení, které

v únoru dalšího roku začalo provozovat

Mateřské centrum. V současné době

Cipísek  nabízí služby pro rodiny s

dětmi - komunitní prostor pro setkávání

rodičů na rodičovské dovolené, progra-

my pro rodiče s dětmi, kurzy rodičov-

ství, poradenství v oblasti výchovy i při

hledání zaměstnání, přispívá k prevenci

sociálně patologických jevů v rodině.

MC nabízí pravidelné programy i jed-

norázové akce v průběhu celého roku.

Je otevřeno všem rodinám s dětmi,

bohužel je momentálně kapacita MC

omezena stávajícím prostorem.

Občanské sdružení není organizací města

ani státní organizací, nemá právní nárok na

finanční dotace ze strany státu, kraje či

města. Na svoji činnost musí každý rok

shánět finanční prostředky prostřednictvím

projektů a žádostí o dotace. V posledních

letech je polovina rozpočtu hrazena z

peněz Ministerstva práce a sociálních věcí,

necelou čtvrtinu financuje město Prostějov

formou veřejné finanční podpory. Příjmy

od návštěvníků uhradí  přibližně třetinu

nákladů na provoz MC Cipísek. Pro rok

2012 ale MPSV mění dotační politiku a

přestává financovat aktivity mateřských

center. Aby bylo možné provozovat MC

Cipísek ve stejném rozsahu jako dosud ,

bude nutné najít další zdroje financování.

Rádi přivítáme iniciativu návštěvníků i

širší veřejnosti při získávání finančních

prostředků. Na provoz Cipíska je možné

přispět finančním nebo hmotným darem.

Věříme, že město Prostějov i v letošním

roce podpoří veřejně prospěšné služby,

které MC Cipísek mladým rodinám s

dětmi poskytuje. -red-

V roce 2011 bylo v obřadní síni prostějovské radnice přivítáno mezi nové občánky

města Prostějova 374 dětí – 183 chlapců a 191 děvčátek.

V porovnání s rokem 2010 to bylo o 146 dětí méně.

3 x se vítání zúčastnili rodiče s dvojčátky, 2 x to byla děvčátka, 1 x chlapci.

Nejpoužívanějšími  jmény u chlapců  byl  Adam (13x), David (12x), Matyáš (10x), Ondřej

(9x), Filip a Jan (8x).U děvčátek  Adéla (11x), Natálie  a Tereza (9x), Anna (8x),  Kateřina a

Eliška (7x).

Zdvojená jména mají v rodném listě zapsány Leila Sofie, Lia Malina, Soraya Manuela,

Adéla Marie, Eliška Iva, Gabarielle Sofia, Jasmína Carmen a Emma Lara. Chlapci

Mathias Sasha, Alexandr Denis, Max František, Timothy Ben, Šimon Oliver.

Méně obvyklá jména dostala děvčátka Charlotte  a Annie a chlapci Nathaniell , Joachim,

Matthew a Maik.

Cipísek oslaví v únoru třinácté narozeniny

Zajímavosti z obřadní síně

Celkem 1007 novorozenců, tedy o 86 méně

než v roce 2010, se v loňském roce narodi-

lo v Nemocnici Prostějov. Mezi dětmi bylo

519 chlapců a 488 děvčat. Rok byl bohatý

také na dvojčátka, kterých se narodilo 11.

Na první miminko roku 2012 si museli

zdravotníci počkat až do večera – malý

Tobiáš se narodil 1. ledna ve 20.34 hodin,

vážil 4300 gramů a měřil 51 centimetrů.

Maminky volily pro své ratolesti přede-

vším tradiční česká jména. Mezi nejčastě-

jší jména, která rodiče vybírali pro holči-

čky, patřila Tereza, Eliška, Michaela,

Natálie, Nela, Karolína, Sofie, Adéla,

Amálie, Julie. Mezi chlapci pak převláda-

li Jakubové, Janové, Adamové, Vojtíšci,

Davidové, Ondřejové či Lukášové. Prostě-

jovští zdravotníci však pomáhali na svět

také dětem, které rodiče pojmenovali

netradičně - například malé Jennifer,

Melisse, Jasmíně či Tee. Mezi exotickými

chlapeckými jmény pak byl Johann,

Kevin, Lucas, Santino, Theodor či Benja-

mín. 

Součástí prostějovské porodnice jsou tři

samostatné, klimatizované porodní boxy s

úplným sociálním zázemím, k vybavení

patří porodní vana a polohovatelná porod-

ní lůžka. Pro rodičky v šestinedělí má

Nemocnice Prostějov celkem deset pokojů

s úplným sociálním zázemím. Již v prosin-

ci 2005 získalo zdravotnické zařízení za

podporu zdravého vývoje novorozenců a

propagaci kojení významné ocenění Baby

Friendly Hospital - "přátelsky nakloněná k

dětem".

Ing. Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu AGEL,  

CELKEM 1007 DĚTÍ PŘIŠLO VLONI
NA SVĚT V NEMOCNICI PROSTĚJOV 

Ilustrační foto
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BlahopřejemeBlahopřejeme
V měsíci lednu oslavili svá jubilea tito

občané města a příměstských částí

Františka Nováková, Oldřich Červinka, Erika

Kousková, Karel Šmehlík, Marie Martinková,

Ludmila Nováková, Dagmar Klosová, Jiří Valen-

ta, Margita Klevetová, Jiří Novák, Blahoslava Šestořádová,

Mgr. Ludmila Kohoutková, Aloisie Sekaninová,  František

Drobil, Vlasta Ščuková, Ludmila Přikrylová

Jarmila Soldánová, Jitka Matoušková, Božena

Svobodová, Božena Píšová, Miluše Malá, Ivan

Rosůlek, Marta Pokorná, Bedřiška Faltýnková,

Michal Posypanka

Vlastimil Šteigl, Milada Romanová,  Myriam Svobo-

dová, Antonín Vyroubal, Věra Pelikánová, Olga

Kuciánová, Jitka Skácelová, Eleonora Lexmanová,

Libuše Matoušková, Libuška Mikulová

Milada Iránková, Karla Psičáková, Hana Kolu-

chová, Anna Florová, Vladislav Bednařík, Věra

Přikrylová, Milada Piňosová, Stanislav Ryšavý,

Marie Lišková

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

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.)

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

7. 2. 2012  14.00

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA ÚZEMÍ PROSTĚJOVSKA. I.ČÁST – PRAVĚK

PHDR. M. ŠMÍD ÚAPP BRNO

14. 2. 2012  14.00

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY. II.ČÁST – SLOVANÉ, STŘEDOVĚK.

MGR. P. FOJTÍK ÚAPP BRNO

21. 2. 2012  14.30 ÚVOD DO PROBLEMATIKY KOMUNIKACE. 

PÍ. L. FREHAROVÁ

28. 2. 2012  13.30 HRÁTKY S PAMĚTÍ.  CO JSME ZAPOMNĚLI. 

PÍ. ADLEROVÁ

VŠECHNY PŘEDNÁŠKY AKADEMIE SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

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

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Divadelní spolek Historia se ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova

pokračují i letos v tradici nedělních promenád. Další letošní korzo se uskuteční v nedě-

li 19. února ve 14 hodin na náměstí T.G. Masaryka. Srdečně zvou organizátoři

Mojmír Gregor

Anežka Krasavinová, Josef Svoboda, Dobroslav

Thiel

Věra Vrtalová

90

91

92

Miroslav Hejduk, Eliška Dočkalová

93

Anna Pluháčková

97

Zveme vás na promenádu
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Dickens 200
Letos uplyne 200 let od narození jednoho

z nejvýznamnějších spisovatelů Charlese

Dickense. Nejen ve Velké Británii se chy-

stají veliké oslavy, také naše knihovna si

připomene autora knih jako Kronika

Pickwickova klubu, David Copperfield,

Nadějné vyhlídky nebo Oliver Twist. 

Mnohé z nich byly bezpočtukrát zfilmo-

vány nebo zpracovány pro divadlo. A právě

Oliver Twist posloužil jako předloha muzi-

kálu Čajzni škváru, Olivere! Autoři Ladi-

slav Čech, Miroslav Ondra, Vítězslav

Lužný a Aleš Procházka v roce 2004 před-

stavili tento muzikál v Městském divadle

Prostějově a slavili s ním úspěchy nejen v

České republice, ale i za hranicemi. 

Pořad nazvaný Dickens 200 proběhne 23.
února v 17 hodin v Podkrovním sále Měst-
ské knihovny a bude věnován dílu Charle-
se Dickense za doprovodu písní z muzikálu
Čajzni škváru, Olivere! v podání členů
Divadla Point.

Kdo si hraje, nezlobí
Pod vánočním stromkem jsme v kni-

hovně našli pěknou hromádku dárků

určených pro Vás - uživatele prostějov-

ské knihovny. 

Rozbalili jsme bohatou nadílku deskových

a společenských her pro děti i dospělé: stra-

tegické hry Agricola, Osadníci z Katanu a

Carcassone, jazykový Scrabble, zábavný

Twister, vědomostní hru Evropa: otázky a

odpovědi, a karetní Bang. Přijďte se na ně

podívat a vyzkoušet, když už jsou pro Vás.

Vypůjčit si je můžete v Knihovně pro děti

(Vápenice 9) oproti čtenářské průkazce, a

můžete hrát dokud Vás to neomrzí, klidně

až do zavíračky. Hry budeme půjčovat pre-

zenčně – tedy pouze v rámci prostor Kni-

hovny pro děti. Řekněte to doma dětem,

přijďte klidně celá rodina nebo parta.

Banát – cesta do vlastní minulosti
Před 180 lety se v rumunských horách nad

Dunajem usadili čeští krajané. Uprostřed

Rumunů a Srbů vytvořili uzavřenou

komunitu a obklopeni nádhernou přírodou

Karpat tam žijí dodnes. Co lze dnes zažít

při jejich návštěvě? Jaká bude jejich

budoucnost v globalizovaném světě? Při-

jďte si  ve středu 15. února v 17 hod.

poslechnout přednášku Mgr. Ivo Dokoupi-

la, pracovníka společnosti Člověk v tísni, a

možná se vydáte na putování po Banátu i

vy. Výstavu fotografií mapujících život

lidí v českých vesnicích rumunského

Banátu si budete moci prohlédnout po celý

měsíc v Galerii Na půdě Městské knihov-

ny Prostějov.

K dostání ve vašich trafikách
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Na webových stránkách www.smv.cz spo-
lečnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
(dále jen MOVO) si zákazník může stáhnout 
veškeré tiskopisy. Najdete je buď na hlavní 
stránce ve žluté bublině uprostřed Formu-
láře ke stažení, nebo v  kapitole Zákazníci 
/ Formuláře. Osobně nás můžete navštívit 
v  zákaznických centrech v Prostějově nebo 
Konici, kde jsou papírové formuláře k dispo-

zici, a kde Vám naši pracovníci rádi poradí.‘
   Před podáním žádostí o zřízení vodovodní 
a kanalizační přípojky (viz níže) je nutno na 
vodárnách požádat o souhlas s napojením a 
vyjádření k projektové dokumentaci. Potřeb-
ný formulář Žádost o vyjádření je na webu 
nebo fyzicky na zákaznických centrech a je 
nutno k němu doložit „situaci umístění na-
pojovaného objektu“.

Realizace a přihlášení nové 
vodovodní přípojky

Je nutno vyplnit formulář Žádost o zřízení 
vodovodní přípojky ve dvou vyhotoveních, 
zákazník vyplňuje pouze silně orámovanou 
část. K žádosti je nutno doložit kopie dokladů 
vypsaných v bodě 4. formuláře tj.: 

povolení stavebního úřadu
projektová dokumentace
snímek z pozemkové mapy
doklad o vlastnictví (kopii výpisu z katas-

tru nemovitostí, starý max 12 měsíců, nikoli 
však náhled z internetu)

U specifikované skupiny vlastníků vodovod-
ních a kanalizačních řadů, je nutný souhlas to-
hoto vlastníka. Vlastníka řadů zákazník zjistí na 
oddělení vyjadřování k sítím na zákaznických 
centrech (e-maily na tato pracoviště jsou k dis-
pozici také na webových stránkách www.smv.
cz v kapitole Služby/Vyjádření). MOVO vždy 
provádí napojení na vodovodní řad, dodávku a 
montáž potrubí dle dohody.

Přihlášení nové kanalizační 
přípojky

Pokud již vodovodní přípojka existuje nebo 
nemovitost využívá studnu, tak při nahlášení 
nové kanalizační přípojky je nutný formulář 
Žádost o zřízení kanalizační přípojky v  jed-
nom vyhotovení. K němu se přikládají kopie 
stejných dokladů jako u vodovodní přípojky a 
dále zápis o kontrole provedení napojení na ve-

řejnou kanalizaci. MOVO neprovádí fyzickou 
realizaci kanalizačních přípojek. 

Pokud zákazník žádá o vodovodní a zá-
roveň kanalizační přípojku najednou, stačí 
doložit pouze projektovou dokumentaci ke 
kanalizační přípojce k dokladům uvedeným 
výše v odrážkách.

Změna odběratele
Vyplněný a podepsaný formulář Změna 

odběratele, může zákazník spolu s kopií výpisu 
z katastru nemovitostí zaslat poštou na zákaz-
nické centrum. V případě, že jde o právnickou 
osobu, tak zákazník přiloží i výpis z obchodní-
ho rejstříku nebo kopii živnostenského listu.

Při jakékoli změně majitele nemovitosti 
(např. prodej domu nebo úmrtí původního 
majitele) je nutno nahlásit tuto změnu na zá-
kaznickém centru vodáren, kde zákazník ob-
drží informace nutné k uzavření nové smlouvy.

Při jakémkoli kontaktu se zákaznickým cent-
rem nebo call centrem 840 668 668 je třeba znát 
evidenční číslo popřípadě technické číslo odběr-
ného místa (OM). Tyto údaje najdete vždy v le-
vém horním kvadrantu faktury (zhruba v úrovni 
zvýrazněného čísla daňového dokladu).

POZOR: Změny vlastníků bytových jed-
notek v panelových nebo činžovních domech 
provádí příslušný správce bytového domu 
nebo družstva a nikoli zákaznické centrum 
vodáren!

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
www.smv.cz, 840 668 668 - 24 h denně 

havárie i zákaznické záležitosti

Společnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a.s. nabádá své zákazníky, 
aby zabezpečili svůj vodoměr proti 
mrazu. Výměna poškozeného vodomě-
ru přijde odběratele zhruba na jeden 
tisíc korun. “Za škody na vodoměru, 
které vzniknou jeho nedostatečnou 
ochranou, například mrazem, plně 
zodpovídá odběratel,” uvedla mluvčí 
společnosti Helena Koutná. 

V mrazivém období je vhodné zkon-
trolovat, zda je vodoměr umístěn ve vy-
tápěné místnosti či minimálně izolován, 
například izolační vatou (ne skelnou). 
Prostor je třeba dobře uzavřít proti pro-
nikání chladného vzduchu zvenčí, pro-
tože i průvan může způsobit zamrznutí 
a poškození vodoměru.  Jako tepelnou 
izolaci zásadně nepoužívejte materiály, 
které mohou navlhnout. Pokud se vodo-
měr nachází ve vodoměrné šachtě, musí 
zákazník dbát na to, aby šachta byla peč-

livě uzavřena a její vstup zabezpečen tak, 
aby ji nemohla zaplavit povrchová voda, 
v  zimně je navíc vhodné poklop šachty 
přikrýt tepelnou izolací, například po-
lystyrenem. V případě, kdy jsou odběry 
minimální nebo vůbec žádné např. na 
letních chatách je nutné rozvody vody 
úplně vypustit.

Kontrolujte svůj vodoměr 
i během roku

Velmi důležité je, zapisovat si stav vodo-
měru, měsíčně nebo čtvrtletně. Díky tomu 
si odběratel může nejen kontrolovat správ-
nost údajů na faktuře, ale hlavně tak lze 
odhalit potencionální únik vody. Uzávěry 
před a za vodoměrem je vhodné zhruba 
2x ročně několikrát nenásilně protočit, aby 
byla zachována jejich funkčnost.

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

Ochraňte své vodoměry před mrazem!

Jak zřídit novou přípojku nebo vyřídit změnu odběratele



1. LOKALITA - MOČIDÝLKA (M 1 : 10 000)

2. LOKALITA - TRÁVNÍKY (M 1 : 10 000)

SCHEMA ZÁP
NA ÚZEMÍ M

Krajský úřad Olom
záplavové zóny na
vodního toku Hlo
ze souhlasem vod
záplavového územ
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3. VRAHOVICE - LASCE (M 1 : 10 000)

PLAVOVÝCH ÚZEMÍ
ĚSTA PROSTĚJOV

mouckého kraje, odbor životního prostředí, aktualizoval  v říjnu 2011 
a území města Prostějova, jedná se o pasivní  záplavové zóny 

oučela, Romže, Valová, ve kterých lze provádět činnosti jen 
doprávního úřadu MěÚ Prostějov. Dále nově vyhlásil aktivní zóny 

mí toku Hloučela, Romže, ve kterých jsou stavební činnosti zakázány.
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ČINNOST ORGANIZACE PROSTĚJOVSKÝCH DŮCHODCŮ ZA ROK 2011ČINNOST ORGANIZACE PROSTĚJOVSKÝCH DŮCHODCŮ ZA ROK 2011

Díky fi nanční podpoře města Pros-
tějova a přispění předsedkyně kulturní 
komise Ing. Sokolové jsme mohli vyko-
návat tyto aktivity:

LEDEN – Přednáška o fl ašinetech i 
s předvedením a dokonce i se zpěvem za 
přednesu p.  MOŠE, redaktora Prostějov-
ského týdne.

Návštěva Olomouckého baroka 
(1.část) s přednáškou profesorky Fifk ové 
z Univerzity Palackého v  Olomouci – 
akce ADAMISOVA ZAHRADA.

ÚNOR - Poučná přednáška p.Adám-
kové z policie ČR

 Olomoucké baroko (2.část) – Přemy-
slovský Palác, Dům umění a Vila Prima-
vési.

BŘEZEN – Přednes a diafi lm o budo-
vání a nynější úpravě Plumlovské pře-

hrady, kterou perfektně připravila Mgr. J. 
Zikmundová.

DUBEN - Velmi hezká přednáška p. P. 
Glocové o chování a cvičení joginů a jeho 
vliv  na dobré chování a myšlení člověka.

Vlakem a pěšky do Loštic na exkurzi 
do tamní výrobny tvarůžků, návštěva 
rodného domu A. Kašpara, návště-
va s  výkladem v  Loštické synagoze a 
zhlédnutí prací tamního řezbáře.

Zájezd do zámku Lysice s předveliko-
noční výzdobou.

KVĚTEN –Oslavili jsme Den Matek.
Pochod okolím Olomouce – Litovel-

ské Pomoraví a Chomoutov s poznáním 
zdejší květeny a vodního ptactva.

Zámek v Konici a zámek a kostel v Je-
senci.

ČERVEN- Promítání videofi lmu o Fin-
sku.

Zájezd do termálních lázní Velký Meděr.
Turistické putování – Baldovec – Oti-

noves – Čechy pod Kosířem.

ČERVENEC – Návštěva lázní Skalka.

ZÁŘÍ - Přednáška Mgr.Špačka – O 
dědictví.

Opět ozdravný zájezd do termálních 
lázní Velký Meděr.

Vlakem a pěšky z Nezamyslic do Mo-
řic s přednáškou zdejšího starosty o obci 
a okolí Mořic.

ŘÍJEN - Oslava Dne Seniorů – promí-
tání diapozitivů – O módě – akci perfekt-
ně připravila p. Suchánková s povídáním 
Mgr. Zikmundové.

Pěšky z  Dubu do Tovačova na výlov 
rybníků a vyhlídka ze zámecké věže.

LISTOPAD – Videofi lm fi rmy SLEN-
DR – jak je možné své tělo a jeho pohyb-

livost vylepšit svičením za pomocí cvi-
čebních přístrojů.

Návštěva prostějovské radnice s  vy-
hlídkou z radniční věže,

PROSINEC – Vánoční přátelské pose-
zení s vystoupením dětí z Reálného gym-
názia  Prostějov.

Prohlídka vánoční Prahy s  ná-
vštěvou divadla R.Brzobohatého 
– představení „Tančírna“ bylo vy-
jímečné a bylo to krásné ukončení 
celého roku.

Toto všechno jsme mohli uskuteč-
nit jen za přispění města Prostějova, 
Ing.Sokolové a lidí, kteří nám obětavě 
tyto přednášky připravili. Poděková-
ní patří i výboru důchodců za jejich 
aktivity.

 Za organizaci Důchodců Prostějov
 Týnová Marie.

Jedna z povinností původců 
odpadů a osob, které nakláda-
jí s odpady, je podat pravdi-
vé a úplné hlášení o druzích, 
množství odpadů a způsobech 
nakládání s  nimi a o původ-
cích odpadů za uplynulý ka-
lendářní rok (viz. § 39 odst. 2 
zákona č.  185/2001 Sb., o od-
padech, ve znění pozdějších 
předpisů). Tato povinnost se 
týká pouze těch subjektů, kte-
ré vyprodukují nebo naklá-
dají s více než 100 kg nebez-
pečných odpadů nebo s více 
než 100 t ostatních odpadů 
za uplynulý kalendářní rok 
(2011). Termín pro zaslání 
hlášení je 15. únor následují-
cího roku (tj. do 15. 2. 2012). 
Náležitosti hlášení jsou uve-
deny v příloze č. 20 vyhlášky 
č. 383/2011 Sb., o podrob-
nostech nakládání s odpady.

Zaslaná hlášení zpracovává 
obecní úřad obce s rozšířenou 
působností (ORP), tj. Městský 
úřad Prostějov, v  případě, že je 
činnost provozována na území 
ORP Prostějov. 

Novinkou v této povinnosti je, 
že od letošního roku je možné 
hlášení podávat pouze v elektro-
nické podobě prostřednictvím 

ISPOP (Integrovaný systém pl-
nění ohlašovacích povinností), 
www.ispop.cz. Hlášení o odpa-
dech za rok 2011 již není možné 
podávat v listinné podobě, ani 
zasílat v elektronické podobě 
přímo na obecní úřad ORP, jak 
tomu bylo v předchozích letech. 

Další základní informace na-
leznete na www.ispop.cz a také v 
dokumentu na webu města Pro-
stějova. http://www.prostejov.
eu/cz/obcan/mestsky-urad/
struktura-uradu/odbor-zivotni-
ho-prostredi/dokumenty/ohla-
sovaci-povinnost-odpadovem-
-hospodarstvi-roce-2012.html

S  případnými dotazy se mů-
žete obrátit na Odbor životní-
ho prostředí Městského úřadu 
Prostějov, tel. 582 329 403 a 582 
329  406 nebo e-mail: jana.dan-
hova@prostejov.eu, jana.blazko-
va@prostejov.eu -ožp-

Hlášení o produkci a nakládání s odpady je 
v letošním roce možné zaslat pouze přes ISPOP

ŠŠŠŠŠŠŠŠkkkkkkkkoooooollllllllssssssttttttttvvvvvvíííííííí 
aaaaaaa sociální oblast
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Děti kolem nás

Veškeré informace k  fotosoutěži jsou 
umístěny na stránkách www.kiwanis.cz

K  přihlášení se do soutěže je nezbytné 
řádně vyplnit přihlášku do soutěže umís-
těnou na stránkách www.kiwanis.cz. Dále 
je třeba zaplatit registrační poplatek, který 
činí za jednoho soutěžícího 4,- Euro pro 
SR nebo 100,- Kč pro ČR. Platbu zasílejte 
z ČR na účet číslo 247724430 / 0300, bez 
variabilního symbolu. Ze SR na účet číslo 
2664752124/1100 s  uvedením variabilní-
ho symbolu 98765. V údajích o plátci vždy 
uveďte jméno, příjmení a bydliště účastní-
ka soutěže.

Vyhodnocení soutěže a vyhlášení vý-
sledků:

Vyhodnocení soutěže provede od-
borná porota v  první polovině dubna 
roku 2012. Vyhlášení výsledků bude 

provedeno v  pátek 25. května 2012 na 
slavnostní vernisáži v rámci XI. Konvence 
Distriktu Česká republika a Slovenská re-
publika v  Prostějově. Výstava vybraných 
a oceněných fotografi í bude uspořádaná 
v Galerii Metro Prostějov a potrvá jeden 
měsíc. Slavnostní vernisáž bude spojena 
s  tiskovou konferencí o soutěži a činnosti 
Kiwanis International v  ČR a SR. Na 
výstavě budou prezentovány nejlepší fo-
tografi e vybrané odbornou porotou. Bližší 
informace o pořádaných výstavách budou 
uvedeny na stránkách www.kiwanis.cz a 
www.kiwanis.sk. 

V  rámci výstavy bude uspořádána 
dobrovolná sbírka, jejíž výtěžek bude 
věnován na charitativní účely.

Fotografi e zaslané do soutěže nebudou 
vraceny. 

Jakékoliv dotazy adresujte na mail: hinds.
spacek@post.cz

Fotosoutěž Kiwanis International
„Nultý“ ročník“
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V minulém čísle Radničních listů jsme 
Vám přinesli ukázky účesů, s nimiž se po-
prvé představily žákyně oboru Kadeřník 
Střední školy automobilní v Prostějově na 
loňské Burze škol. Studentky třetího roč-
níku oboru kadeřnice prezentovaly svoje 
práce na přehlídce účesů v antickém stylu, 
kde jako modelky poprvé vystoupily je-
jich spolužačky z prvního ročníku. Nyní si 
můžete prohlédnout zbývající kadeřnické 
kreace.

JEŠTĚ JEDNOU BURZA ŠKOL

ŠŠŠŠŠŠŠŠkkkkkkkkoooooollllllllssssssttttttttvvvvvvíííííííí 
aaaaaaa sociální oblast

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
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Koncem minulého roku se konalo 
vyhodnocení dvou celostátních sou-
těží, ve kterých byly i velice úspěšné 
děti  ze Základní školy v Majakov-
ského ul. v Prostějově.

V roce 2011 se uskutečnil již 4. roč-
ník soutěže „Princezna a princ české 
pohádky“, která je určená dětem od 
6 do 12 let. Soutěžící mají za úkol si 
vybrat oblíbenou pohádkovou posta-
vu z českého filmu nebo literatury, se 
kterou postupují celou roční soutěží 
(celkem 5 kol). Mluví za ni, myslí, 
pohotově a vtipně reagují na dotazy 
odborné poroty, ve které zasedají na-
příklad Jan Přeučil, Zdeněk Troška, 
Vlastimil Harapes a další.

Filip Jílek se svým KUKYM a 
Kryštof Soušek  s postavou prince se 
probojovali až do závěrečného finále 
(oba žáci 2. třídy). 11. prosince 2011 
v hotelu DUO v Praze byly vyhláše-
ny výsledky. Kromě absolutního ví-
tězství v nejmladší kategorii získal 
Filip Jílek  i tituly Princ sympaťák za 
kultivované chování a vystupování a 
Princ Českého rozhlasu 2 – kdy po-
sluchači v pořadu Domino hlasovali 
pro nejzdařilejší vyprávění. Kryštof 

Soušek získal ve finále 2. místo za 
výtvarný projev. Velkou pozornost 
věnují každoročně této soutěži  vy-
chovatelé ve školní družině, přede-
vším Naděžda Kalábová. 

12. prosince 2011 se v hotelu PA-
NORAMA v Praze uskutečnilo vy-
hodnocení již 14. ročníku soutěže 
ROMANO SUNO – Romský sen. Jde 
o literární a výtvarnou soutěž pro děti 
základních škol a dětských domovů ze 
všech koutů České republiky. Organi-
zují ji společnost Nová škola a mezi 
hlavní partnery soutěže patří Úřad vlá-
dy České republiky. Záštitu nad uve-
deným ročníkem převzal spisovatel 
Petr Šabach. V odborné porotě zasedly 
významné osobnosti kultury.

V soutěži je dána příležitost rom-
ským dětem, které umí romsky, aby 
uplatnily tuto dovednost veřejně a po-
psaly svět kolem sebe na daná témata.

V nejmladší kategorii 1. – 3. roč-
ník uspěl i Oskat Hangurbadžo (žák 
3. třídy ZŠ Majakovského), který se 
umístil na krásném 3. místě. Diplom 
s odměnou mu předával finalista loň-
ského ročníku Superstar Jan Bendig za 
přihlížení Michaela Kocába. -va-

Úspěchy prostějovských dětí ZŠ Majakovského

Sportcentrum-d m d tí a mládeže   
Vápenice 9 PROST JOV, 582344125 
www.sportcentrumddm.cz  
mkoudelkova@sportcentrumddm.cz  

           zážitkový tábor 
 

 
 
 

Chceš na vlastní k ži prožít p íb hy  
Harryho, Rona a Hermiony, objevit tajemnou komnatu na 

hrad  v Bradavicích a bojovat s baziliškem? Pak eká práv  
na Tebe 6 dn  prázdninové školy ar a kouzel plných 
zážitk , her, p ekvapení, dobré nálady a kamarád . 

Harry Potter a Tajemná komnata 
1. turnus: 1.- 6.7.2012 sk ítci 6-8 let 
2. turnus: 8.–13.7.2012    7- 9 let  
3. turnus:15.–20.7.2012   9-10 let 
4. turnus:22.–27.7.2012  11-13 let  

Hyn ice pod Sušinou www.chata-spartak.cz 
             2700K  

romantická cesta vlakem  
dobrá strava 5x denn  

výšlap na Králický Sn žník 
záloha 1000K  (30 d tí)  
p ihlášky od ledna 2012 
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Město Prostějov vyhlašuje i v letošním 
roce anketu Sportovec města Prostějova. 
Slavnostní galavečer spojený s oceněním 
vítězů se uskuteční v  úterý 28. února 
2012. Odborná porota vybírá z  nomi-
novaných úspěšných sportovců hned ve 
čtyřech kategoriích. „Jsou jimi tradičně 
Sportovec roku, Talent roku, Tým roku a 
Mládežnický tým roku. Dále porota vy-
hlásí nejlepší trenéry mládeže, Sportovní 
událost roku 2011, uvede nové osobnosti 
do Síně slávy prostějovského sportu, zvo-
lí také nejlepší neprofesionální sportovce 
a nejaktivnějšího učitele tělesné výcho-
vy“, říká předseda Komise pro mládež a 
tělovýchovu Rady města Prostějova Pa-
vel Smetana. Chybět nebude ani volba 
Sportovní hvězdy prostějovských mé-
dií. „Tu mohou Prostějováci volit do 18. 
února. Anketní lístky naleznou zájemci 
v místním a regionálním tisku a také na 

webových stránkách města Prostějova 
www.prostejov.eu“, doplnil Smetana.

Anketní lístky je možno do 18. 2. 2012 
odevzdat na Informační službě Městské-
ho úřadu Prostějov, nám. T. G. Masaryka 
nebo na Regionálním informačním cen-
tru v zámku na Pernštýnském náměstí.

Pokud budete hlasovat elektronic-
ky, je třeba využít výhradně následu-
jící            e-mailovou adresu: marek.
sonnevend@tiscali.cz (v případě za-
slání na jinou e-mailovou adresu není 
garantováno započtení Vašeho hlasu a 
zařazení do slosování!)

Pro inspiraci k volbě Sportovní hvězdy 
prostějovských médií zveřejňujeme ná-
sledující nominace.

SPORTOVEC MĚSTA 
PROSTĚJOVA 2011 – NOMINACE 

V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH

Sportovec roku

Petra Kvitová (tenis)
Jana Horáková (cyklistika)
Miroslav Šerban (box)
Tomáš Berdych (tenis)
Jiří Gečnuk (parašutismus)
Jakub Filip (cyklistika)
Patrik Šebek (hokej)
Yemi Nicholson (basketbal)
Anna Velikiy (volejbal)

Talent roku

Jiří Veselý (tenis)
Patrik Gábor (box)
Robin Wagner (cyklistika)
Kristián Pacejka (nohejbal)
Barbora Krejčíková (tenis)

Lenka Skoumalová (plavání)
Jan Suchomel (lukostřelba)
Ondřej Vystavěl (orientační běh)
Petr Hrdý (zápas)

Tým roku

Volejbalistky VK Modřanská Prostě-
jov

Basketbalisté BK Prostějov
Boxeři BC DTJ Prostějov
Parašutisté Dukly Prostějov
Raft aři Tomi-Remont Prostějov
Tenisté TK Agrofert Prostějov
Lukostřelci LO Prostějov
Kulečníkáři Presskan System Prostějov
Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov

Mládežnický tým roku

Tenisté TK Agrofert Prostějov (všech-
ny kategorie)

Fotbalisté 1. SK Prostějov (mladší žáci)
Volejbalistky VK Modřanská Prostě-

jov (kadetky)
Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov (do-

rostenci)

Cyklisté SKC Prostějov (junioři)
Basketbalistky TJ OP Prostějov (starší 

minižákyně)
Lukostřelci LO Prostějov (dorostenci)
Zápasníci TJ Sokol Čechovice (žáci)

Školství 
a sociální oblast

ANKETNÍ LÍSTEK – SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ

jméno a příjmení 
sportovce

sportovní 
odvětví

telefonický kontakt 
na navrhovatele:

 
   podpis:

INZERCE

Hlasujte o sportovní hvězdu prostějovských médií!Hlasujte o sportovní hvězdu prostějovských médií!

V novém seriálu se pro-
fesionálové ze společnosti 
ASTORIE podělí se svými 
zkušenostmi. Představíme 
vám příběhy lidí, kteří se 
díky správně zvolenému 
pojištění dokázali se život-
ními trampotami vypořá-
dat s lehkostí motýla.

Jedete na hory do zahra-
ničí či do ČR? Bez sjedna-
ného pojištění odpověd-
nosti vás to může přijít pořádně draho. 
Svědčí o tom i příběh klienta, tak jak jej 
zaznamenali odborníci ze společnosti 
Astorie. 

Muž vyrazil s celou rodinou na lyžo-
vání do rakouských Alp. Na sjezdovce 
se srazil s jedním z místních. Hrozilo, že 
na náhradě škody zaplatí skoro tři sta ti-
síc. Zde je jeho výpověď: „Po karambolu 
mě ruka bolela jako hrom a i on byl „na 
maděru”. Přijela horská služba. Hned 
nás naložili a odvezli do nemocnice. 
Kvůli srážce mohla mít problémy celá 
moje rodina. Policie totiž rozhodla, že 
jsem za nehodu mohl já. Hrozilo tedy, 
že budu platit ošetření toho Rakušana. 

Volal jsem svému pojišťovacímu porad-
ci, který mě uklidnil. Vysvětlil mi, že 
bez sjednané odpovědnosti za škody by 
mě do zahraničí nenechal vyjet a že i na 
tyto případy jsem pojištěný. Stačí, když 
zavolám na asistenci a nahlásím, že 
jsem měl pojistnou událost. O všechno 
ostatní se už postará pojišťovna.  Uklid-
nil jsem i manželku, která šílela, že bu-
deme platit tomu cizinci léčení a že na 
to nebudeme mít. Zbývající dva dny 
dovolené jsem strávil u horkého čaje s 
rukou v sádře, zatímco rodina lyžovala.

Po čtyřech měsících mi z Rakouska 
přišel dopis s požadavkem na náhradu 
škody za léčení toho druhého lyžaře. 
Celková výše byla v přepočtu na ko-
runy skoro 280. 000 Kč. Šlo však jen 

o to, abych tyto podklady pře-
dal pojišťovně. Za dva týdny 
mi poštou přišlo potvrzení, že 
pojišťovna zraněnému celou 
částku uhradila, stejně jako 
zaplatila moje léčení v Ra-
kousku. Byl jsem moc rád. Už 
se blížilo léto a já se už těšil na 
rodinnou dovolenou u moře.  
A mohl jsem na ni jet i díky 
tomu, že jsem tomu Rakuša-
novi nemusel nic platit! Není 
to úžasné? Za šest stovek jsem 

získal tohle kvalitní pojištění na cesty 
do zahraničí na celý rok! Ještě že jsem 
měl nápad zajít do kanceláře Astorie 
na prostějovské tržnici. Šel jsem tam 
hned před svým prvním výjezdem na 
hory. Nechal jsem se přesvědčit, ať si 
zaplatím pojištění na celý rok. Stálo 
mě to šest stovek a ušetřilo statisíce 
korun. Pokud bych měl standardní 
pojištění za 17 nebo 20 korun na den, 
musel bych všechno zaplatit ze svého.” 
Vyrazíte do zahraničí víckrát než jed-
nou do roka? Chcete mít kvalitní po-
jištění a vyhnout se nepříjemnostem, 
že se kvůli způsobené škodě budete 
muset zadlužit? Chcete vědět, jak by 
to bylo, pokud byste někoho srazili 
na českých sjezdovkách? Zastavte se 

na prostějovské tržnici a odborníci ze 
společnosti Astorie vám pojištění ušijí 
přímo na míru!   

Jak nás kontaktovat?

Společnost Astorie sídlí v Kostelní 
ulici na prostějovské tržnici hned ve-
dle restaurace Jadran. Navštívit nás 
můžete od devíti do pěti hodin. Za-
stihnete nás také na mobilním tele-
fonu 604 535 100. Více informací se 
dozvíte na webových stránkách www.
astorieas.cz.  

Cestovní pojištění. 
Na co máte nárok?  

*  asistenční služba v českém jazyce 24h 
denně

* vysoké limity na úhradu škody 
* zásah horské služby v ceně
*  odpovědnost za škody i na sjezdovce 

při srážce s jiným lyžařem
* úrazové pojištění
*  pro stálé klienty kompletní celoroční 

pojištění po Evropě za 600,-Kč
* děti do 6ti let zdarma
*  platba pojistného před cestou, 
   na místě sjednání platební 
   kartou

Lyžovačka nás může přijít pekelně draho 

1. února 20111. února 2011 3131



Rakouský Graz se stal v  půli října bo-
jištěm o světové medaile a Taneční škola 
Hubený byla u toho. A tajné přání se stalo 
skutečností! Sourozenci Flajsarovi obhájili 
loňské prvenství a stali se opět mistry světa 
v hip hopu. V duetu ve své dětské kategorii 
za sebou nechali téměř sedmdesát konku-
rentů reprezentujících své země. Navíc se 
jim podařilo něco velmi neobvyklého – být 
mistrem světa v hip hopu a zároveň i v dis-
co tancích se hned tak nevidí. Ve stejné ka-
tegorii jako Flajsarovi se do fi nále protanči-
li také D. Konečná s K. Rozkošovou, které 
se umístily na skvělém 4. místě. Úžasný vý-
kon, dvě dětská dueta ve fi nále mistrovství 
světa! Velice dobře si vedla i E. Hlahůlková 
s K. Doleželovou (32. místo) a to i přesto, 
že E. Hlahůlková tančila po jednodenní 
viróze.

Výtečné výkony odvedli i junioři, duo V. 
Podloucký a T. Kohoutková vytančili bronz, 
v hlavní věkové kategorii O. Krysmánek s A. 
Müllerovou vynikající 11. pozici a M. Zatlou-
kal s M. Nevrlou 42. příčku.

Dětem se dařilo také v sólech. Na skvělém 
5. místě se umístila D. Konečná, která se tak 
zároveň stala i nejlepší českou reprezentant-
kou, K. Rozkošová byla dvanáctá. V kategorii 
juniorů vybojovala 6. příčku A. Műllerová, 
která byla nominována až na místě jako ná-
hradnice za omluvenou českou reprezen-
tantku. Juniorka T. Kohoutková obsadila 
45. pozici. V hlavní věkové kategorii byl M. 
Zatloukal na 17. příčce, stejně jako Radek 
Flajsar v dětské kategorii. V silné konkurenci 
hlavní ženské kategorie obsadila M. Nevrlá  
41. místo.

Úspěch děti potvrdily také v kategorii malá 
skupina (Konečná, Rozkošová, Doleželová, 
Kočařová a Flajsarovi), když se svou choreo-
grafi í BANDIKIDS vytančily 5. místo. A to 
i přesto, že v den soutěže onemocněla jedna 
členka týmu a choreografi e se musela na mís-
tě upravovat.

Velkou radost měli také junioři (L. Hubá-

lová, T. Kohoutková, G. a K. Koudelkovy, A. 
Műllerová, Vlad. Podloucký a K. Jachanová) 
z 6. místa, které získali za choreografi i YEAH, 
YEAH.

Bohužel každá mince má dvě strany, sport 
nevyjímaje. Porota rozhodla o diskvalifi kaci 
dětské formace TŠ Hubený „ JUMP OFF“  
choreografi e Moniky Nevrlé a to proto, že 
v jedné části písničky z celkových 2,5 minut 
byla hudba rychlejší o tři údery než povolu-
jí pravidla. V nejedněch dětských očích byly 
vidět slzy. „Samozřejmě, že jsme všichni 
zklamaní i naštvaní zároveň. Vždyť pokud je 
hudba rychlejší v jiných kategoriích, tak do-
stanete nejprve varování a pak až jste diskva-
lifi kováni. Ale zde se s námi nemazlili“, řekla 
šéft renérka K. Hubená.

Českou republiku v  každé kategorii re-
prezentovalo pět sólistů, pět duet, čtyři malé 
skupiny a tři dětské formace. Celkem se mist-
rovství světa zúčastnilo přes 4 tisíce tanečníků 

z 35ti zemí. Ze všech tanečních škol ČR měla 
TŠ Hubený nejlepší výsledky, a tak nezbývá 
nic jiného než všem poblahopřát a držet pal-
ce v soutěžemi nabitém podzimu.

Pro reprezentaci na mistrovství světa bylo 
nutné být úspěšný na mistrovství Evropy, 
které proběhlo na přelomu června a července 
v dánském Slagelse. Z každého státu postu-
pují jen fi nalisté v dané disciplíně. Tanečníci 
TŠ Hubený získali dvě stříbrné medaile a to 
D. Konečná s K. Rozkošovou v dětském due-
tu a T. Kohoutková s Vlad. Podlouckým v ju-
niorech. Neméně úspěšní byli i sourozenci 
Flajsarovi na krásném 4. místě v kategorii dětí 
a stejnou pozici v sólech vytančila K. Rozko-
šová. 

V ženské dětské kategorii se na 22. příčce 
umístila A. Flajsarová stejně jako D. Koneč-
ná. V mužských dětských sólech se dařilo R. 
Flajsarovi (6. pozice), o stupínek níže skončil 
v juniorech Vlad. Podloucký. 

V juniorských ženských sólech si nejlépe 
vedla T. Kohoutková (19. místo), A. Mülle-
rová byla na 22. místě. V kategorii dospělých 
pak M. Nevrlá vybojovala 23. příčku.

Dětská malá skupina s choreografi í 
BANDIKIDS vytančila krásné fi nálové 
páté místo a neméně úspěšní byli i junio-
ři s choreografi í YEAH,YEAH na desáté 
pozici.

Tanečníci reprezentující TŠ Hubený,  
město Prostějov a celou naši republiku 
se rozhodně v  tak velké světové konku-
renci neztratili. Za to jim patří jménem 
šéft renérky Kateřiny Hubené a preziden-
ta Czech Dance Organization pana Jiřího 
Hubeného velké díky. Nemalé poděko-
vání náleží i rodičům za jejich fi nanční 
a časovou obětavost a také městu Prostě-
jovu za peněžitý příspěvek. V neposlední 
řadě i velký dík trenérům M. Nevrlé a M. 
Zatloukalovi.  -red-
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Taneční škola Hubený získala opět zlato,Taneční škola Hubený získala opět zlato,
tentokrát na mistrovství světa v hip hoputentokrát na mistrovství světa v hip hopu
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SPORTCENTRUM d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel. 582 330 883 

www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz 
 

PO ÁDÁ PRO D TI, MLÁDEŽ A DOSP LÉ 
 

 
 

TERMÍNY:   ned le  14.1.2012  p ihlášky do     7.1.2012 

                        ned le  29.1.2012 p ihlášky do   25.1.2012 

                        ned le  19.2.2012 p ihlášky do   15.2.2012 

                        ned le  26.2.2012 p ihlášky do   22.2.2012  
                        ned le    4.3.2012 p ihlášky do   28.2.2012  
                        ned le  18.3.2012 p ihlášky do   14.3.2012 

 
RAMZOVÁ – Ski aréna R3 
 
Doprava: vlakem z hl.nádraží, sraz v 7,00 
                 doprava lyží a zavazadel doprovodným vozidlem  
                 ( návrat 19,23 na hl. nádraží do Prost jova) 
 
Pedagogický dozor zajišt n po celou dobu konání zájezdu. 
Výuka lyžování pro d ti prob hne v dopoledních hodinách  pod vedením 
instruktor   (výuka lyžování je v cen  zájezdu). 
 

CENA: 350,- K / osoba  
Cena zahrnuje: dopravu vlakem, skipas v areálu Ski aréna R3, služby  
                            lyža ského instruktora 
P IHLÁŠKY A PLATBY:  p edem na pokladn  Sportcentra – DDM 
                                                dle uvedeného harmonogramu 
 
Informace:  Mgr. Tereza Zají ková tel. 737 069 621, 582 332 297,  
                    e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

V prosincovém čísle Radničních lis-
tů jsme Vás informovali, že CCU při-
pravuje novinku ve své jarní nabídce - 
cyklus přednášek „Cesta k celkovému 
zdraví“, který odstartuje setkáním s 
Mgr. Jarmilou Podhornou 15. února 
v  17 : 00 v  bezbariérových prostorách 
Cyrilometodějského gymnázia a ma-

teřské školy na Komenského ulici 17 
v Prostějově. 

Tamtéž začnou probíhat počítačové 
kurzy pro seniory pro úplné začáteč-
níky a rozšiřující pro začátečníky včet-
ně dvou nových – Práce s  fleškou od 
13. – 20. února a Práce s fotografií od 
27.února -  26. března.

Pro zájemce z řad pracujících, neza-
městnaných a maminek na MD stále 
nabízíme rekvalifikační počítačové 
kurzy v rozsahu 40 a 80 hodin, urče-
né pro ty, kteří pro svou práci potřebují 
ovládat uživatelsky počítač a běžně po-
užívané programy sady Microsoft Offi-
ce, internet 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.

při Cyrilometodějském gymnáziu 
a mateřské škole v Prostějově 

SD Průmyslová ul., Prostějov – Vrahovice, tel. 725 824 716 
Provozní doba:

Pondělí 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Úterý zavřeno
Středa zavřeno
Čtvrtek 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Pátek 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Sobota 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Neděle 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00

SD Anenská č. 11, Prostějov, tel. 582 334 711
Provozní doba:

Pondělí zavřeno
Úterý 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Středa 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Čtvrtek 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Pátek 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Neděle zavřeno

Provoz sběrných dvorů Provoz sběrných dvorů 



Aktuálně SportŠkolství 
a sociální oblastInformace Kaleidoskop 

informací Volný čas

INZERCE

Termín vydání Uzávěrka příspěvků Uzávěrka inzerce
  1. 2.   2012 18. 1. 25.  1. 
29. 2.   2012 15. 2. 22. 2. 
28. 3.   2012 14. 3. 21. 3. 
  2. 5.   2012 18. 4. 25. 4. 
30. 5.   2012 16. 5. 23. 5. 
27. 6.   2012 13. 6. 20. 6. 

Termín vydání Uzávěrka příspěvků Uzávěrka inzerce
  1. 8.   2012 18. 7. 25. 7. 
29. 8.   2012 15. 8. 22. 8. 
26. 9.   2012 12. 9. 19. 9. 
31. 10. 2012 17. 10. 24. 10. 
28. 11. 2012 14. 11. 21. 11. 
19. 12. 2012 10. 12. 12. 12. 

Kroužek Hanáci z Prostějova pořádá pod záštitou města Prostějova
ve spolupráci se Svazem českých hádankářů a křížovkářů

v sobotu 25. února 2012
od 10.00 hodin

PŘEBOR V ŘEŠENÍ SUDOKU
od 11.30 hodin

GRAND PRIX V ŘEŠENÍ 
LOGICKÝCH ÚLOH

od 13.00 hodin
GRAND PRIX PROSTĚJOVA v řešení 

křížovek a hádanek ve dvou kategoriích
Soutěže se konají v prostorách restaurace U tří bříz v Prostějově, Dolní 2.

Na vaši účast se těší Hanáci

Pozvánka na přeborPozvánka na přebor
INZERCE

Firma LICEA Prostějov, místní nádraží 

    zahajuje od 8. února prodej 
sadbových a konzumních brambor.
Sadbové brambory: Colette, Impala,Marabel, Karin, 
Jelly, Ditta, Agria, Laura... Cena 12,40 Kč/kg
Konzumní brambory: Adéla, Inova, Red Anna
 Cena 4,80 / kg
Prodejní doba: Po-Pá: 8-16 hod.
Informace tel.:    582 331 970, 776 161 821.

www.licea.cz
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