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Příslušníci 102. průzkumného praporu slavnostně nastoupili
po návratu z Afghánistánu na náměstí T.G.Masaryka
Foto: Archiv
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Prostějovská
tragedie
před 95 lety
V nynějších dubnových dnech si připomínáme událost, která se krvavým písmem
zapsala nejen do dějin našeho města, ale i
do dějin naší země.
28. července 1914 si zděšení občané
mohli přečíst mobilizační vyhlášku o vyhlášení války. Mužové odcházeli na frontu, ženy doma s dětmi prožívaly smutné
chvíle. Brzo začalo váznout zásobování a
objevily se první projevy odporu k válce.
Bylo vyhlášeno stanné právo, které značně
omezilo volný pohyb obyvatel. To ostatně
bylo postiženo zastavením volného pohybu
zboží a zavedením státního obilního monopolu. Obilí z úrodné Hané šlo na frontu a
do méně úrodných oblastí monarchie.
S prohlubující se zásobovací krizí se stále
více lidí dostávalo do bezvýchodné situace.
To postihovalo především matky s dětmi.
Rodiny hladověly a naděje na zlepšení byla
v nedohlednu. K tomu je třeba připočíst i jistý informační šum, růst nejrůznějších fám
a nesporně i projevy zoufalství. Ve čtvrtém
roce války byla situace už tak zoufalá, že ve
městě vypukly hladové bouře. Okresní hejtman Wierer povolal proti demonstrujícím
vojsko, kterému velel hejtman Zapletal. 25.
a 26. dubna 1917 zůstalo na dlažbě Čelakovského náměstí (dnešní náměstí Padlých
hrdinů) po střelbě vojenské jednotky do demonstrujících ležet 23 obětí. Zhruba osmdesát lidí bylo zraněno. Nasazené vojsko
bylo tvořeno převážně mladými nezkušenými chlapci, kteří zřejmě měli i strach. Po
srážce s vojáky začali demonstranti utíkat,
ale vojáci stříleli dál, jak to prokázalo ohledání mrtvých, kteří měli rány v zádech. O
černém svědomí těch, kteří organizovali zásah do bezbranných lidí, svědčí i okolnost,
že dokumentace k celé události byla během
převratových dnů zničena.
Literatura z období totality často uváděla, že hladová bouře vypukla pod dojmem
únorové revoluce v Rusku a že šlo o projev
třídního boje. Faktem ovšem je, že tíživá,
zoufalá situace, pocit bezvýchodnosti, ale
také nedostatek informací vedl k radikalizaci trpících lidí, kteří nechtěli nic jiného
než chléb pro své děti.
Okresní hejtman vyvázl ze všeho posléze
celkem lehce – byl přeložen do Moravské
Třebové. Aspoň že v Kostelci na Hané dostal výprask. Hejtman Zapletal byl po vzniku Československa propuštěn z armády a
odstěhoval se do Hranic na Moravě. Tam
byl poznán místními občany a obklopen
rozvášněným davem, křičícím „Prostějovský vrah!“ Podařilo se mu uprchnout do
budovy soudu, kde se zastřelil.
Čelakovského náměstí bylo roku 1945
přejmenováno na náměstí Padlých hrdinů.
Záhy po válce, na začátku první republiky,
byl na tragickém místě vybudován památník, dílo sochaře Václava Becka podle
návrhu arch. Konečného . Pomník byl pak
přemístěn na městský hřbitov a na jeho
místo byl osazen pomník Jana Třísky, který
je pietní připomínkou obětí války a tragické
události z dějin našeho města.
Václav Kolář
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Slovo primátora
Vážení spoluobčané,
Dnem 12. března 2012 se stal Prostějov statutárním městem. V historii našeho města je
to něco mimořádného, zdůrazňuje to význam
Prostějova. Běžný, každodenní život to příliš
neovlivní – mění se jen některé, po dlouhá léta
zažité názvy. Co je ale důležité, bude naše společná snaha pokračovat v dobrém hospodaření nyní už statutárního města. Chceme tak
navázat na vše dobré, co se v Prostějově podařilo. Potěšující je to, že naše dosavadní výsledky
byly oceněny m. j. udělením
Ceny Ministerstva vnitra České republiky
– stříbrného stupně za kvalitu ve veřejné sprá-

JARNÍ DNY ZDRAVÍ
Zdravé město Prostějov zve na tradiční Jarní dny zdraví
v novém termínu 23. – 25. dubna v Národním domě.
PaedDr. Alena Dvořáková,
koordinátorka projektu Zdravé město

vě za rok 2011. A stejně potěšující je i udělení
národního ratingu společností MOODY´S
INVESTORS SERVICE na úrovni Aa1.cz.
(Prostějov patří v rámci stupně Aa1.cz mezi
nejlepší). Je to dobře, ale současně je to velký
závazek pro naše statutární město. Uvědomujeme si současně, že mnohé je možné a potřebné dělat i lépe.
Miroslav Pišťák,
primátor města Prostějova
P. S. A dovolte mi ještě, abych vám sdělil stanovisko celé Rady města Prostějova: I když nám
zařazení mezi statutární města umožňuje zvýšit
daň z nemovitosti, nebudeme takovýto krok
Zastupitelstvu města Prostějova navrhovat.

Foto: Tereza Linhartová

Veřejné zakázky na městském webu
Město Prostějov zveřejnilo na svých webových stránkách kompletní Seznam investičních veřejných zakázek, realizovaných v letech 2006 – 2011. Naleznete jej po odkazem:
http://www.prostejov.eu/cz/obcan/mestsky-urad/verejne-zakazky/verejne-zakazky-od-2012.html

Rada města Prostějova na svém zasedání dne 13. 3. 2012
schválila poskytnutí následujících veřejných finančních podpor:
(kompletní usnesení naleznete na webových stránkách města www.prostejov.eu )
Veřejná finanční podpora
z kulturní komise
1. ve výši 8.000,-- Kč
Josefu Francovi,
- na pořádání autorských fotografických výstav v Prostějově
2. ve výši 37.000,-- Kč
Miroslavu Švancarovi,
- na prezentaci výtvarného umění
v prostorách kavárny GALERIE (tisk
pozvánek, plakátů, katalogů, administrativa, poštovné, doprava a instalace
uměleckých děl, občerstvení účastníků,
květiny, kulturní vystoupení)
3. ve výši 10.000,-- Kč
Marcelle Dostálové,
- na vydání pohádkové knihy „Kouzelné pohádky pro zvědavé děti“ (tisk,
vazba)
4. ve výši 10.000,-- Kč
Historickým kočárům „MYLORD“,
nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČ 266 43 308
- na uspořádání jednodenní akce „Stavitelé kočárů v Prostějově v 19. století“
5. ve výši 5.000,-- Kč
Oblastnímu spolku ČČK Prostějov,
Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369
- na realizaci projektu „První pomoc
s úsměvem – divadélko - Jak sněhuláček
záchranář ošetřoval medvídka Popletu 2“

8. ve výši 8.000,-- Kč
Ivo Snídalovi,
- na zhotovení výstavních autorských
fotografií, pozvánek a plakátů pro výstavy v Prostějově
9. ve výši 15.000,-- Kč
Divadlu Hanácké obce Prostějov,
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 479
20 858
- na podporu činnosti (výprava,
jevištní dekorace, kostýmy, rekvizity,
propagace, pronájem sálu a zkušebních prostor, technické zajištění inscenace a jednotlivých představení,
doprava)
10. ve výši 20.000,-- Kč
Vlastimile Prostějov – pěveckému
sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652
68 202
- na podporu činnosti (cestovní náklady, účastnické poplatky na festivaly, hospodářské a organizační výdaje, kopírování not, desky a složky na noty propagace
koncertů, pozvánky, plakáty, doplnění
ošacení, květiny, oprava klavíru ve zkušebně)
11. ve výši 12.000,-- Kč
Mužskému pěveckému sboru Orlice
Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652
68 491
- na podporu činnosti (cestovné, doprava, korepetice, jubilea členů, služby,
archív aj.)

6. ve výši 10.000,-- Kč
Loutkovému divadlu STAROST, Vápenice 3, Prostějov, IČ 479 22 168
- na podporu činnosti (nájemné,
energie, cestovné, materiál, kostýmy,
tisk, aj.)

12. ve výši 10.000,-- Kč
Klubu přátel výtvarného umění
Prostějov, Bezručova 254, Kostelec na
Hané, IČ 686 88 229
- na podporu klubové činnosti

7. ve výši 5.000,-- Kč
Martinu Snídalovi,
- na zhotovení výstavních autorských
fotografií, pozvánek a plakátů
pro výstavy v Prostějově

13. ve výši 4.000,-- Kč
Prostějovskému klubu pro amatérský
film a video, Palackého tř. 14, Prostějov,
IČ 628 58 998
- na podporu činnosti (nájemné)
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14. ve výši 7.000,-- Kč
Esperanto klubo, Husovo nám. 91,
Prostějov, IČ 657 63 092
- na podporu činnosti (provoz klubovny, nájem, pojištění, cestovné, poplatky
na akcích, předplatné časopisů, poštovné, kancelářské potřeby)
15. ve výši 13.000,-- Kč
Divadelní společnosti Moje divadlo,
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 67
729
- na realizaci divadelního představení (výroba dekorace, kostýmy, výroba
scénické hudby, rekvizity, tisk a výroba
plakátů)
16. ve výši 19.000,-- Kč
Divadelnímu spolku Historia, nám.
Spojenců 10, Prostějov, IČ 479 19 736
- na divadelní představení pro seniory, středoškolskou mládež (výroba
kostýmů, doplňky, údržba a čištění
kostýmů, příprava obrazových podkladů, rekvizity, propagace, archivace)
17. ve výši 3.000,-- Kč
Jindřichu Miklasovi,
- na Živý betlém (zapůjčení zvířat, doprava zvířat, ozvučení a osvětlení scény,
sborový zpěv a hudba, pohoštění účinkujících, aj.)
18. ve výši 10.000,-- Kč
Fotoklubu Prostějov, Školní 24, IČ
229 05 634
- na provoz a propagaci Galerie U Hanáka (propagační materiály, letáky, reklama, energie)
19. ve výši 20.000,-- Kč
Národopisnému souboru Mánes,
Březinova 9, Prostějov, IČ 479 22 524
- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru
a pro uskladnění krojů, oprava krojů,
nákup a doplnění nových krojů, doprava)

20. ve výši 8.000,-- Kč
Vítězslavu Lužnému,
- na podporu činnosti hudební
skupiny Zion Squad (nájemné zkušebny)
21. ve výši 18.000,-- Kč
Sjednocené organizaci nevidomých a
slabozrakých ČR o. s., Svatoplukova 15,
Prostějov, IČ 653 99 447
- na zajištění kulturní akce „Dny umění nevidomých na Moravě“
22. ve výši 5.000,-- Kč
Muzejní vlastivědné společnosti v Brně, o. s., Solniční ul. 12, IČ 004
62 152
- na spoluúhradu tiskových nákladů, nákladů na přípravu rukopisu a vydání předmětného ročníku
časopisu „Vlastivědný věstník moravský“, vydání 64. ročníku
23. ve výši 5.000,-- Kč
Člověku v tísni, o. p. s., Šafaříkova
635/24, Praha, IČ 257 55 277
- na zajištění Mezinárodního festivalu dokumentárních snímků o lidských právech Jeden svět v Prostějově
2012
24. ve výši 8.000,-- Kč
Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov,
Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151
- na zhotovení mechanické opony
v loutkovém divadle TJ Sokol I
25. ve výši 5.000,-- Kč
Davidu Kolbovi,
- na fotografickou výstavu „Tváře krajiny světa“ (výroba a tisk fotografických
zvětšenin)
26. ve výši 10.000,-- Kč
Mgr. Janě Tobolové,
- na projekt „Noc kostelů v Prostějově
2012“
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Odbor dopravy v nových prostorách
V pondělí 5. března 2012 se Odbor
dopravy Městského úřadu Prostějov
otevřel veřejnosti v nově zrekonstruovaných prostorách v budově na ulicích
Křížkovského/Demelova. Končí tak
své několikaleté působení v pronajatých prostorách budovy patřící Státnímu okresnímu archivu na ulici Vrahovická (Třebízského).
„Objekt v ulici Křížkovského/Demelova patří městu a prošel přibližně půlroční
rekonstrukcí. Proběhly zde stavební a dispoziční úpravy, vznikla přístavba nového
dvorního jednopodlažního objektu, nechybí zde výtah. Rekonstrukcí prošlo také
ústřední vytápění, rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace, byly vyměněny podla-

hové krytiny, upraveno sociální zařízení pro
personál, vzduchotechnika a další stavební
práce. Objekt má novou telefonní ústřednu
a je propojen s radnicí optickým kabelem,“
popsal místostarosta Zdeněk Fišer zodpovědný za oblast výstavby.
Celkové náklady na rekonstrukci budovy dosáhly částky 9.270 tisíc korun.
(7.620 tis – stavební práce, 500 tis. dokončovací práce, 700 tis. aktivní prvky
pro datové rozvody, 450 tis. propojení
objektů optickým kabelem).
„Věříme, že občané a klienti, kteří si přijdou vyřídit své záležitosti na
Odbor dopravy sem do budovy v Demelově ulici, se budou cítit v nových,
moderních prostorách příjemně, méně

pohybliví lidé jistě ocení bezbariérový
přístup do všech pater včetně WC pro
osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace, které je zde k dispozici. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout, že
tato budova se nachází prakticky v centru města a mnohem blíže ostatním budovám Městského úřadu Prostějov, což
je pro občany nepochybně praktičtější,“
dodala místostarostka Alena Rašková,
která metodicky řídí oblast dopravy.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ Prostějov

Prostějov převzal
cenu za kvalitu
Ve dnech 28. – 29. února 2012 proběhla v Praze 8. Národní konference
kvality ve veřejné správě. V rámci
bohatého programu zaměřeného na
aktuální problematiku zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné služby
byla při slavnostním večeru v Obecním domě předána ocenění ministra
vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné
správě za rok 2011. Z rukou náměstka
MV ČR pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Ondřeje Veselovského byly „dekorovány“ téměř tři
desítky úřadů obcí, měst a krajů. Podle slov náměstka ministra jde o výraz
podpory a vyhodnocení procesů, kterými sami úředníci společně s politiky
hledají cesty ke zvyšování kvality své
práce a tím zvyšování kvality jimi poskytovaných služeb. Městskému úřadu
Prostějov udělil ministr vnitra nejvyšší resortní ocenění – tzv. „stříbrný
stupeň“.
„Cena ministra vnitra je především
oceněním práce drtivé většiny zaměstnanců pracujících na Městském úřadu
Prostějov a vyjadřuje pozitivní vnímání
změn, které během posledních osmi let
ovlivňují kvalitu a efektivitu naší práce.
INZERCE

Čím dál více si uvědomujeme, že doba,
ve které žijeme, je dobou stále dynamičtějších a rychle probíhajících změn
ve všech oblastech života a podle mého
názoru nestačí být průměrný. Právě
naopak – máme-li být úspěšní, je třeba
permanentně hledat cesty, které nás budou trvale posunovat mezi ty nejlepší,“
konstatoval tajemník prostějovského
městského úřadu (dnes již magistrátu –
pozn. red.) Lubomír Baláš.
-jg-

Zdeněk Fišer za město Prostějov a Josef Petržela za dodavatelskou firmu
PROSTAS slavnostně otevřeli nové prostory odboru dopravy
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V poslední době se v regionálním tisku
objevila celá série článků o ukončení činnosti Univerzity Tomáše Bati v Prostějově. Na
celou situaci jsme se proto zeptali náměstkyně primátora Ivany Hemerkové, která mimo
jiné metodicky řídí oblast školství v Prostějově.

Školství
a sociální oblast

Paní náměstkyně, jaké jsou nové informace
ohledně školy na Husově náměstí? Bude zde
v nějaké formě pokračovat činnost Univerzity
Tomáše Bati?
Skutečnost je taková, že Univerzitě Tomáše
Bati byla pozastavena akreditace vzdělávacího
programu studijního oboru Logistika a ma-
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nagement a akreditační komise doporučila
ukončit tento vzdělávací program na detašovaném pracovišti v Prostějově. Z tohoto důvodu
končí UTB v červnu 2012 vzdělávání studentů
v tomto programu. Nadále bude univerzita využívat prostory pouze k realizaci programů celoživotnímu vzdělávání.

Sport

To znamená, že část budovy bude i nadále
sloužit pro potřeby UTB. Co se zbývající částí?
Vzhledem k tomu, že Univerzita Tomáše Bati bude nadále využívat jen omezené prostory, požádali jsme Ministerstvo
financí, které nám poskytlo dotaci na
rekonstrukci budovy ve výši 15 mil. Kč, o
umožnění využití prostoru školy i pro jiný
subjekt. Ministerstvo financí naší žádosti
v únoru letošního roku vyhovělo. V následujícím školním roce se budou tedy
v části budovy učit i studenti střední školy ART ECON, jejíž vedení nás už před
rokem požádalo o pomoc při vyhledání
vhodných prostor.
Nehrozí městu vracení dotace, když bude část
budovy využívat i jiná škola než UTB?
Vzhledem k tomu, že máme povoleno rozšířené využití i pro střední
školu ART ECON a Univerzita Tomáše Bati v objektu i nadále zůstává
a využívá jej k programům celoživotního vzdělávání, tak dotaci vracet
nemusíme.
-jg-

Jak je to s volnými městskými byty?
V uplynulých týdnech se v některých
novinách objevily informace o velkém
množství volných městských bytů. Na
situaci jsme se proto zeptali náměstkyně
primátora Aleny Raškové.
Není to zcela tak jednoznačné, jak z článků vyplývalo, chtěla bych se proto pokusit
tento stav objasnit.

Město k počátku letošního roku vlastní
1188 bytů, z toho je 110 bytů „volných“.
V těchto 110 bytech je započteno: 15
bytů v domech určených k prodeji, 10
bytů na Kostelecké ulici pro potřebu
řešení krizového bydlení a řešení sociálních situací, které se pronajímají na
nezbytně nutnou dobu postiženým a ne-

Sváteční prohlídky radniční věže
VELIKONOČNÍ VÝSTUP
neděle 8.4.2012

9.00 – 16.00

PRVOMÁJOVÝ VÝSTUP
úterý 1.5.2012

9.00 – 16.00

KVĚTNOVÝ VÝSTUP
úterý 8.5.2012

9.00 – 16.00

SVATOJÁNSKÝ VÝSTUP
neděle 24.6.2012

9.00 – 17.00

přidělují se žadatelům o byt. 30 garsoniér
je ve dvou domech, které oslovení uchazeči o byt opakovaně odmítají, 19 bytů je
v tzv. parlamentu na ulici Šárka, které
nebyly rozhodnutím rady obsazovány
s ohledem na možnou opravu domu.
13 bytů je dlouhodobě ve stavu, který
vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci celého
domu, 9 bytů bude nabídnuto na opravu
vlastními náklady. K přidělení bylo tedy za
počátku roku 7 bytů v nájemních domech
a 7 v domech s pečovatelskou službou.
Nejedná se tedy o pochybení v systému
přidělování bytů. Jde o to, že žadatelé
opakovaně odmítali nabízené byty, ať už
k tomu měli jakýkoli důvod. Ve většině
případů se jak u bytů v nájemních domech, tak i u bytů v domech s pečovatelskou službou, zájemcům nelíbila lokalita přiděleného bytu.
Rovněž malometrážní byty, které tvoří
většinu volných bytů a o které je nižší zájem, jsou postupně nabízeny všem žadatelům, kteří jsou v pořadníku. I když bylo
osloveno více než 140 žadatelů, zájem má
pouze každý desátý.

Skutečností je i to, že v současné době je
na realitním trhu velký počet volných bytů
a nájemné v městských bytech se už blíží
tržnímu nájemnému.
Zájemci o pronájem bytu mají tedy možnost vybrat si jak velikost bytu, tak i lokalitu, kde chtějí bydlet, což u městských bytů
je velmi omezeno.
RNDr. Alena Rašková,
náměstkyně primátora

INZERCE

Prohlídky jsou zdarma
Zpřístupnění radniční věže je podpořeno dotací z Regionálního
operačního programu střední Morava

Europoslankyně Sehnalová
Vás zve na seminář

Nekalé obchodní praktiky vůči seniorům
Na prohlídky je možno objednat se na bezplatné informační
lince Městského úřadu Prostějov 800 900 001 nebo
e-mailem:informace@prostejov.eu.
Aktuální obsazenost prohlídek Vám sdělí pracovnice
Informační služby Městského úřadu Prostějov,
nám. T.G.Masaryka 130/14.

Seminář se uskuteční v pátek 13. dubna od 9:30
v Národním domě v Prostějově.
Lektorem je vrchní rada České obchodní inspekce a cílem je upozornit
účastníky na současné neférové obchodní praktiky nejen při podomních
prodejích a předváděcích akcích. Seminář je zdarma.
Svou účast, prosím, potvrďte na 571 117 757 či 607 843 080
nebo elektronickou přihláškou na www.sehnalova.cz,
kde také naleznete podrobnější informace.
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Pronájem městských
DUBEN S NORDIC WALKINGEM
nemovitostí letos nepodraží
Rada města Prostějova schválila před
časem neuplatnění navýšení nájemného
pro rok 2012 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým
statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na
pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Prostějova.
„Již několik roků rada města nepřistupuje k uplatnění inflační doložky u
nájemních smluv. Touto formou bychom
chtěli podpořit podnikatele, živnostníky
a občany. V době, kdy se zvyšuje daňové
zatížení nás všech, je to určitě pozitivní
krok směrem k našim občanům,“ vysvětlil rozhodnutí rady 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.
-red-

S definitivním příchodem jara ubyla jedna z výmluv, proč nejít ven a nevyzkoušet si
nordic walking. Pokud jste stále ještě váhali,
zkuste překonat zábrany a přijít ve čtvrtek 5.
dubna v 17 hodin na tradiční místo konání
lekcí severské chůze - do Kolářových sadů
ke hvězdárně. Během zhruba hodinové akce
se dozvíte základní informace o této zdravé
pohybové aktivitě, v praxi si vyzkoušíte její
techniku a nakonec se i protáhnete při strečinku.
Díky projektu Zdravého města Prostějov
si nordic walking můžete vyzkoušet zdarma
včetně zapůjčení speciálních holí. Stačí se
předem telefonicky přihlásit na čísle 732 635
360 nebo mailem na adrese Sehnalovalenka@seznam.cz. Uveďte i svou výšku, abych
pro vás mohla vzít správné hole! Pokud máte

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

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2012
Měsíc duben
3.4. blok č. 5 Fanderlíkova (Nerudova-sídl.Hloučela), Obránců Míru, Kpt.O.Jaroše
(Nerudova-sídl.Hloučela), J. Švermy, Melantrichova-parkoviště, Fanderlíkova-parkoviště
(u kotelny u hřiště ZŠ), Nerudova, K.H.Kepky
5.4. blok č. 6 Fanderlíkova (Kostelecká-Fanderlíkova 37), J.B.Pecky, Krapkova, Bezručovo
nám., Floriánské nám., Hliníky, J.B.Pecky-parkoviště, J.B.Pecky-vnitroblok, Krapkova – parkoviště (vpravo k ul. U stadionu ), Fanderlíkova-parkoviště, (Fanderlíkova 17-21), Krapkova-zálivka
(vlevo k ul. U stadionu), Resslova
10.4. blok č. 7 F.Nováka (F.Nováka 3-5),
Kostelecká 1-vnitroblok, Kostelecká 1-parkoviště, Kostelecká 2-vnitroblok, Kostelecká
3-vnitroblok, Martinákova-parkoviště, Martinákova, Martinákova-Kostelecká-chodník,
Kostelecká-(Přikrylovo nám. - U stadionu)
12.4. blok č. 8 Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní , Šerhovní

(Vápenice-Školní), Kramářská, Blahoslavova,
Přikrylovo nám., Vápenice, Smetanovy sady,
Jiráskovo nám.
17.4. blok č. 9 Palackého, Palackého-cyklostezka, Podjezd, Podjezd-cyklostezka, Vodní,
Vodní-cyklostezka, průchod Vodní-Žeranovská, Žeranovská, Žeranovská -vnitroblok,Knihařská, U spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo
nám.-parkoviště, Poděbradovo nám.-parkoviště před KB
18.4. blok č. 10 Mathonova, Mathonova-polovina parkoviště, nemocnice
19.4. blok č. 11 Mathonova-polovina parkoviště, nemocnice
24.4. blok č. 12 Poděbradovo nám., Wolkerova, Na spojce, Sušilova, Sádky, Újezd-O²
-okruh,Netušilova, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám.-parkoviště, Vojáčkovo nám.,
Újezd-parkoviště
25.4. blok č. 13 Komenského-cyklostezka,
Komenského, nám. T.G.M., Dukelská brána,
Křížkovského, Lutinovova, Filipcovo nám.,

Mobilní sběr – podzim 2012
Město Prostějov prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí
dne 14. 4. 2012 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:
Časový harmonogram pro předání odpadů :
Stanoviště ( obec )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vrahovice M. Pujmanové u mostu
Vrahovice ul. J. Suka
Vrahovice ul. M. Alše
Vrahovice ul. K. Světlé
Čechůvky točna
Domamyslice u samoobsluhy
Čechovice u pošty
Žešov u pomníku

Čas předání odpadu
a elektrozařízení
10:45 - 10:55
11:00 - 11:10
11:15 - 11:25
11:30 - 11:40
11:45 - 11:55
12:15 - 12:30
12:35 - 12:50
13:15 - 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.
oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho
umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou
to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné
konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního
odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.
Mimo výše uvedený termín je možné nebezpečný a objemný odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota - 9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno
SBĚRNÝ DVŮR UL. PRŮMYSLOVÁ (TEL. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře: čtvrtek – pondělí - 9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod,
úterý a středa – zavřeno.

nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského-vč.
parkoviště, Šerhovní (Školní-Dukelská brána)

26.4. blok č. 14
Újezd-komunikace, nám. E. Husserla, nám.
E. Husserla-parkoviště

INZERCE

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV-HELEN DORON EARLY ENGLISH
Druhý ročník cesty za velikonočním pokladem...
„Někdo věří na velikonoční zajíčky, někdo
na piráty. Kdo ví, kde všude bylo moře, říká se,
že všude! Tudíž máme šanci i my. Podle legend
se právě v období Velikonoc staré, tajemné poklady mohou otevřít...“ Tak začíná pozvánka na
druhý ročník ´Cesty za velikonočním pokladem Angličtiny pro děti Prostějov HDEE´.
Po minuloročním úspěšném tažení mladých
angličtinářů na velikonoční vajíčka vyráží 30.
března Angličtina pro děti HDEE Prostějov za pokladem. Tentokrát se zlatokopecké tažení prožene
městem. Podle slov Evy Šmídové, manažerky LC
Prostějov, byla městská trasa vybrána záměrně, s
cílem osvěžit, nebo osvojit si slovní zásobu související právě s tématem města. „Snažíme se vždycky
spojit příjemné s užitečným a angličtinu dětem
„podstrkovat“ za všech okolností. Tak nám to
přikazují často adrenalinová pravidla multisensorického vyučování.“

K povinné výbavě patří vedle optimální nálady, tj. odhodlaně bojovné, ale týmově přátelské,
samozřejmě angličtina a hudební predispozice.
Kromě práce s mapou budou angličtináři sportovat, anglicky rýmovat a snad i trošku notovat.
Helen Doron Early English je známá svými
jednoduchými, originálními a na staré známé
melodie nazpívanými písničkami, v nichž se komentují a dokumentují veškeré denní i noční aktivity, od umývání nádobí, přes jízdu autobusem a
jinými dopravními prostředky, počítání dopředu i
pozpátku až po zdravý jídelníček. Více najdete na
www.angličtinaprodetiprostejov.cz.
Angličtina otevřela teď v březnu tohoto
školního roku pokračující kurz pro školáky,
optimální pro 3., 4., ale i pátou třídu. Ještě teď
je možné naskočit jako LAT MINUTE. Začátkem května bude zahájen zápis do kurzů na
příští rok.

Aktuá
Aktuálně
álně
ě

Informace

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

Okrašlovací spolek bilancuje
Za jedenáct měsíců od poslední valné
hromady v březnu 2011 uskutečnil Okrašlovací spolek města Prostějov osmnáct projektů v několika oblastech, což je o sedm více
než v předchozím období. Díky trvalé podpoře sponzorů také získal více finančních
prostředků, které mohl vložit do obnovy
zeleně a podpory kulturního dění v Prostějově.
Hlavní aktivitou okrašlovacího spolku je a
bude sázení stromů a úprava zeleně ve městě.
Během loňské roku se ve spolupráci se střediskem sady a parky firmy .A.S.A. Technické
služby Prostějov podařilo najít vhodnou lokalitu k ozelenění jižní spojky v ulici Boženy
Němcové, dále přispěl okrašlovací spolek k
výsadbě sedmnácti stromů ve školní zahradě
ZŠ E. Valenty a podílel se na úpravě zahrady
Jarní úklid proběhne v Prostějově, stejně jako minulý rok, v měsíci dubnu. Bude
zahájen v pondělí dne 2. 4. 2012. Počínaje
tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže
uvedeného seznamu. Stejně jako každý
rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který
je rozměrný a není možno jej umístit do
popelnic např. staré koberce, linolea, starý
nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv)
a biologický (odpad ze zahrad), který se
bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle
však do 18.00 hod. Naplňování každé vany
odpadem bude sledováno a třídění odpa-

v mateřské škole v Rumunské ulici. Celkem
tak byly vloni vysazeny více než čtyři desítky
stromů v rámci akce Strom života pořádané
Nadací Partnerství.
„Pokračovali jsme také v podpoře a propagaci kulturních aktivit, a to jak již známými
akcemi, tak zcela novými. Mezi ty první patří
podpora pěvecké soutěže Hanácky talent, tradičně bohatá účast na prostějovských hodech,
včetně oblíbené módní přehlídky, vydání kalendáře prostějovských osobností, účast na celonárodní akci ve vypouštění balónků Český
Ježíšek či druhý ročník Miss prostějovských
středních škol. Z nových akcí bych zmínila křest knihy pohádek spisovatelky Lilian
Amann, představení studie vizualizace bývalého židovského ghetta na hradbách ve Školní
ulici a obnovu tradičních nedělních prome-

du kontrolováno pověřeným pracovníkem
svozové firmy .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a
zahradní odpad. Do těchto van není možné
odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla,
akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný
průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále
není povoleno dávat do van větší množství
inertního odpadu (rumisko, hlína).
2. 4. – sídl. Hloučela – C.Boudy
- sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
- sídl. Hloučela – V.Špály
- sídl. Hloučela – J.Zrzavého

Svoz a otevírací doba sběrných dvorů ve svátky

nád na korze. Podpořili jsme prostějovské
umělce na dvou vernisážích v Praze v budově
Senátu a závěr roku pak obstaral vánoční koncert houslového virtuóza Pavla Šporcla a pěveckého sboru Vlastimila,“ uvedla v hodnotící
zprávě předsedkyně spolku Milada Sokolová.
Z dalších činností je třeba zmínit podporu
akce Dětského domova v Plumlově, který pořádá soutěž mezi dětskými domovy v lezení
na horolezecké stěně nazvanou „Mikuláš na
laně", účast na prostějovském veletrhu Hobby
neděle, účast na Dnu země a Dnu stromů.
Okrašlovací spolek úzce spolupracuje s
partnery, k nimž patří především prostějovští
ochránci přírody z Ekocentra Iris, dále Kloboukový klub, Divadelní klub Historia, společnost TK Plus, Železárny Annahütte, kulturní klub Duha, Mateřské centrum Cipísek.

3. 4.- sídl. Svobody – u staré benziny
- sídl. Svobody – na okruhu
- Šmeralova – proti teplárně
- Šmeralova – dál k rybníku
4. 4. – Waitova – Dr. Horáka
- Mozartova
- Okružní ul. za hostincem U posledního haléře,
B. Němcové
5. 4. – Česká-Máchova
- Riegrova
- Drozdovice – u trafiky
- Vícovská – V.Škracha
6. 4. – Fanderlíkova – u FTL
- Fanderlíkova - školka
- Kpt. O. Jaroše
- Za veledromem naproti č.8
10. 4. – Šárka – Spitznerova
- Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
- Jezdecká – Puškinova
- Husovo nám. – u školy
11. 4. – Arbesovo nám.
- sídl. E. Beneše – za obchodem
- sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
- V. Nezvala
12. 4. –Trávnická – střed
- Švabinského
- Svatoplukova – střed
- Joštovo nám.
13. 4. – Dobrovského - Tylova
- Libušínka
- Dobrovského – parkoviště za obchodem
- Vodní – Mlýnská
16. 4. – Nerudova – domov důchodců
- Kostelecká 11-15

„Těmto i všem dalším, kteří naši činnost
podpořili, a především sponzorům, kteří přispívají na činnost spolku finančními dotacemi, patří obrovský a upřímný dík,“ zdůraznila
předsedkyně.
Letošní valná hromada okrašlovacího spolku byla volební, do čela byla opět zvolena Milada Sokolová.
(jap)
- nám. Spojenců
- Bezručovo nám.
17. 4. – Pod Kosířem – Palečkova
- Pod Kosířem - Atletická
- Rejskova
- Volfova - Příční
18. 4. – Žižkovo nám.
- Husserleho nám.
- nám. T.G.Masaryka (Prior)
- Havlíčkova 43
19. 4. – Žešov – hospoda
- Žešov – u obchodu
- Žešov – dětské hřiště
- Žešov - hřiště
20. 4. – Domamyslice – u samoobsluhy
- Domamyslice – ul. 5.května
- Domamyslice – u kapličky
23. 4. – Čechovice – u pošty
- Čechovice – Luční
- Čechovice – u kapličky
- Čechovická u ZD
24. 4. – Krasice – Západní
- Krasice – Moravská za obchodem
- Krasice – Na Brachlavě
- Kosířská – Na Vyhlídce
25. 4. – Vrahovice – Trpinky
- Vrahovice – K.Světlé
- Vrahovice – Čechůvky točna
- Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického
26. 4. – Vrahovice – u sídl. Svornosti
- Vrahovice – Jano Köhlera
- Vrahovice – J.Suka
- Drážní domy za spol. .A.S.A.TS
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. na tel. 582
302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a
Magistrátu města Prostějova na Oboru
správy a údržby majetku města na tel.
582 329 559 pí. Kovaříková.

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem. Telefon: +420 776 189 235, E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/
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Evid. č. 262/12 (Charlie) – pes, kříženec, odchycen dne 19. 2. 2012 na Husově náměstí

Evid. č. 257/12 (Lady) – fena, kříženec labradora, odchycena dne 12. 2. 2012 na ul. Plumlovské

Evid. č. 252/12 (Filip) – pes, kříženec,
odchycen dne 25. 1. 2012
na ul. Okružní
28. března
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PODNIKATELÉ DOPRAVCI

S ohledem na blížící se novelizaci zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, upozorňujeme všechny podnikatele a jejich odpovědné zástupce, kteří tuto činnost vykonávají na
základě dříve dosaženého vzdělání
(maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom) a nemají o tom,
že jsou odborně způsobilí vystavené
osvědčení, aby požádali Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor dopravy
a silničního hospodářství, oddělení
silniční dopravy, Jeremenkova 40a,
779 00 Olomouc, kontaktní osoba:
Petr Slanina, tel..: 585508589, e-mail:
p.slanina@kr-olomoucky.cz, o vystavení bezplatného osvědčení.
V případě, že o toto osvědčení
nepožádá podnikatel nebo jeho odpovědný zástupce včas, může nastat
situace, že pokud bude v budoucnu
potřebovat prokázat, že plní podmínky odborné způsobilosti, pak
bude muset bez jakýchkoliv úlev
absolvovat kompletní zkoušku standardním způsobem, jako by nikdy
odborně způsobilý nebyl.
Žádost o vydání Osvědčení o
odborné způsobilosti na základě
vysvědčení spolu s dalšími požadovanými doklady naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje,
v sekci doprava (http://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-informace-pro-

-dopravce-v-silnicni-doprave-aktuality-522.html).
Dále, na základě informace zveřejněné na webových stránkách Olomouckého kraje, upozorňujeme osoby, které se chtějí přihlásit na zkoušky
odborné způsobilosti, že od února
roku 2012 se tyto zkoušky skládají nově v první části (test na PC) již
z osmi předmětů (původní rozsah byl
5 předmětů). Počítač bude náhodně
generovat písemný test, kdy z každého předmětu vybere 10 otázek. Celý
test se tedy skládá z 80ti otázek, na
něž bude nutné správně odpovědět (a
to v každém z předmětu) alespoň na
50%. Úspěšné složení první (testové)
části zkoušky je nutným předpokladem pro připuštění k vypracování
druhé části zkoušky formou písemné
případové studie. Tato její forma zůstává nadále beze změn. První část
zkoušky testem se skládá z těchto
předmětů. 1) Občanského práva, 2)
Obchodního práva, 3) Sociálního práva, 4) Daňového práva, 5) Obchodní a
finanční správy podniku, 6) Přístupu
na trh, 7) Technických norem a technického hlediska provozu a 8) Bezpečnosti silničního provozu.
Bc. Jiří Kratochvíl,
vedoucí oddělení registrace
Odbor obecní živnostenský úřad
Magistrát města Prostějova
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Poradny pro spotřebitele v Prostějově
Poradenskou službu pro spotřebitele zajišťuje:

INZERCE

Veletrh STAVOTECH Olomouc
ohlásí novou stavební sezónu
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INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

www.infos.cz

Stalo se již tradicí, že stavební sezónu na
střední Moravě symbolicky otevírá stavební a technický veletrh STAVOTECH Olomouc. Téměř 200 vystavovatelů nabídne
své výrobky i služby ve dnech 29. – 31.
března 2012 v zaplněných pavilonech A, E
a přilehlých venkovních plochách Výstaviště Flora.
Velmi silnou součástí jarní etapy veletrhu
STAVOTECH Olomouc je 12. ročník specializované výstavy Bazény & Sauny, která
představí bazény, sauny, whirlpooly a veškeré
jejich příslušenství. Pro návštěvníky veletrhu
připravili organizátoři společně s partnery

opět „Veletržní tombolu“. Každý z prvních
5000 dospělých návštěvníků veletrhu si vytáhne los – k dispozici bude více než 1000
hodnotných cen, každý pátý tedy vyhrává.
Široká nabídka stavebních materiálů
a služeb je dnes již samozřejmostí, velká
koncentrace odborníků schopných poskytnout kvalifikované informace a radu je stále
vzácnou příležitostí. Veletrh Stavotech patří
k těm událostem, které by si profesionálové,
investoři i individuální stavebníci neměli
nechat ujít – navštivte jej ve čtvrtek 29.3. a
pátek 30.3. od 900 do 1800 hodin, v sobotu
31.3. od 900 do 1700 hodin.
-red-

Aktuálně

Informace

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

Činnost Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova
Komise sociální a zdravotní je jednou z komisí, kterou zřizuje jako svůj poradní orgán
Rada města Prostějova. Této komisi předsedá
již od roku 2007 její letitý člen MUDr. Pavel
Holík. V současném volebním období je složena z 13ti členů, kteří nejsou pouze zástupci
stran, ale jsou především odborníky v oblasti
zdravotnictví nebo sociálních služeb. Schází se
dle předem schváleného plánu práce jedenkrát
za měsíc a to v první pondělí v měsíci. Případně, že se vyskytne problém, který je nutné řešit
neodkladně, tak zasedá i mimo tento schválený plán. Ve snaze co nejefektivněji zmapovat
činnost zařízení poskytujících sociální služby

ve městě, komise uskutečňuje některá jednání
přímo v zařízeních poskytujících tyto služby
a to formou tzv. výjezdních zasedání. Tím se
členové komise podrobně seznamují s činností, provozem i finanční situací těchto zařízení.
V tomto volebním období byla realizována výjezdní zasedaní například v Domově důchodců Jesenec, Domově důchodců na Nerudově
ulici v Prostějově, v Domovech pro seniory
v Kostelci na Hané a Soběsukách, v Dětském
domově Plumlov, v domě s pečovatelskou
službou na Kostelecké ul. 17 v Prostějově,
v novém sídle Domovní správy Prostějov s.r.o.
v Prostějovském zámku, atd. Komise též zve

ÚSPĚCHY STRÁŽNÍKŮ
Od počátku letošního roku se prostějovským strážníkům podařilo zadržet 21 osob
podezřelých z trestných činů vloupání a krádeže. Vypátrat 1 odcizené motorové vozidlo, zajistit 4 celostátně hledané osoby a předat Policii
ČR 30 podezření na trestný čin.
A není to vůbec jednoduché být ve správnou dobu na správném místě. Za poslední
období se ale hlídkám opravdu „daří“! Za
skvělými výsledky se nepochybně skrývá jejich
pečlivá práce, neboť snahou všech je přispět co
největší měrou k bezpečí a pořádku v našem
městě.
O tomto svědčí následující případy.
Hned začátkem roku, čtvrtý lednový den u
Národního domu zadržel strážník v civilu při
své cestě do práce na noční směnu, společně
s náhodným kolemjdoucím, utíkajícího agresivního zloděje. K celé události došlo v OD Prior, kde muž odcizil potraviny. Prodavačku, která mu zastoupila cestu, i se zákazníkem odstrčil
a po té se dal na zběsilý útěk, kdy ani rychlé
uzamčení dveří zadního vchodu pracovníkem
bezpečnostní agentury ho nezastavily.
O několik dní později odcizil muž z kabiny
dodávky mobilní telefon, než stačil utéci, byl
zadržen. Hlídka v okamžiku jeho úprku právě
projížděla ulicí Sladkovského. Jeden strážník
ze služebního automobilu na rohu této ulice
vystoupil a druhý mu nadjel, aby zablokoval
cestu. Po jeho zajištění vyšlo najevo, že se jedná
o osobu s bohatou kriminální minulostí.
Během prvního měsíce letošního roku se
podařilo polapit dalších sedm osob páchající
protiprávní činnost a to především odcizením různých kovových předmětů. Stále platí
„železo láká“. Jednalo se o zcizené škrabáky na
boty, plechová garážová vrata, traverzy a další
kovové věci.
Ani v následujícím období úsilí hlídek nepolevilo. Povedlo se zadržet pachatele krádeže
měděných okapů, kterou před třetí hodinou
ranní spatřil všímavý občan. Ihned vše oznámil na linku 156. Proběhl rychlý zákrok.
Důkladnou kontrolou parkovišť byla objevena v nočních hodinách trojice výtečníků
kradoucí pohonné hmoty z vozidel. „Naftu
kradu po prvé“, to byla slova třicetičtyřleté
ženy, kterou strážníci společně s dvěma dalšími společníky zadrželi u bývalého OD Albert.
Ve tři hodiny v noci při dohledu na veřejný
pořádek zpozorovala autohlídka muže vedoucího jízdní kolo, na kterém měl pověšeny 4 ks
klubek kabelů zabalených v originálním obale,
což v tuto dobu rozhodně není obvyklé. Zprvu
strážníkům vyprávěl nejrůznější „historky“.
Ti se ale oklamat nedali. Vytrvale šestadvacetiletého chlapíka zpovídali. Ten, se poté k činu
přiznal i popsal své násilné vniknutí do novostavby. Od tohoto případu uplynulo přibližně
osmačtyřicet hodin a opět se zadařilo. Strážníci
zadrželi osoby, jenž se vloupaly do uzamčených

kůlen stojících u domu v blízkosti nemocnice.
Za tři dny po této události bylo nahlášeno na
linku 156 podivné chování několika osob. Ty
byly spatřeny jak přelézají plot do depa na ulici
Sladkovského. Hlídka provedla kontrolu areálu. Ve sněhu si všimla zřetelných stop, vedoucích okolo plotu přímo do objektu. Následně
objevili vytrženou kovovou okenní mříž a
otevřené okenice. Uvnitř se ukrývali tři muži.
Jednalo se o známé občany ve věku 19, 28 a 39
let. Jejich připravený dvoukolový vozík byl zajištěn v ulici za místním nádražím.
Koncem února vyjížděla autohlídka před
polednem, na sdělení o vniknutí několika
osob, do budov umístěných v zahradě na ulici Plumlovská. Po vyrušení oznamovatelem
se rozutekly směrem k Nové nemocnici a
Intersparu, po té k říčce Hloučele. Precizním
prozkoumáním okolí hlídka polapila dva mladistvé ve věku 16 a 17 let. Ti se krčili nedaleko
silnice Tichá v křoví u břehu. Vylíčili, jakým
způsobem se dostali dovnitř. Majitel zahrady
potvrdil, že došlo k vypáčení asi tří kusů dveří
od dílny a přístavků.
Bezchybným zákrokem se v prvním březnovém týdnu povedlo zadržet pachatele
přepadení čerpací stanice na Brněnské ulici.
K události došlo třicet minut po devatenácté
hodině. Po nahlášení na linku 156 obsluhou
benzinky, nastalo intenzivní prohledávání
okolí. Během 20 minut strážníci zajistili pachatele, a to včetně zbraně i kukly.
V následném období povedli strážníci další
skvělý zásah. Hlídka dopadla pachatele, který
se vloupal do objektu mateřské školy. V noci
před druhou hodinou strážníci zjistili světlo
v přízemních prostorách a čerstvé stopy ve
sněhu vedoucí přes zeď na střechu směrem
dolů do skladiště. Tam stopy končily. Vylezli
tedy nahoru a vydali se po stopách. Seskočili
do prostor tohoto skladu. Zde zpozorovali
muže, jak se snaží přelézt zeď a utéci. Na výzvu osoba nereagovala a snažila se pokračovat
v útěku. Strážníci byli rychlejší a bleskovým
úchopem za nohy ho zadrželi. Dotyčný se
pustil a po pádu na zem již dále odpor nekladl.
Toto je výčet jen některých událostí a i
z nich je patrné, že ani veřejnosti není lhostejné dění kolem nás. Městská policie všem, kteří
včas oznámili na linku 156 podezřelé jednání,
velmi děkuje. Zde se opět potvrzuje důležitost
spolupráce občanů s policií.
Pro strážníky je tato součinnost zavazující i
do budoucna. Zejména při výjezdech k pachatelům trestné činnosti, konat rychle, profesionálně, tak jako doposud, neboť našim cílem
je mít bezpečné město. Život zlodějům a jim
podobným co možno nejvíce znesnadnit! A
toto samozřejmě není možné bez Vás občanů
a proto ještě jednou velice děkujeme za každou
informaci od Vás, která dopomůže k potlačení
protiprávní činnosti.
-ja-

zástupce jednotlivých organizací na svá jednání v případě, že projednává záležitosti týkající
se těchto zařízení.
Při jednání předseda komise MUDr. Pavel
Holík klade velký důraz na pečlivé projednávání všech materiálů a vyžaduje od všech členů
komise profesionální přístup k řešení jednotlivých problematik. Konstruktivně a operativně
jsou řešena všechna podání, žádosti i stížnosti
ze strany občanů, organizací i orgánů města.
Při projednávání agendy žádostí o přidělení
bytů v domech s pečovatelskou službou komise úzce spolupracuje s Domovní správou
Prostějov s.r.o., která vede evidenci žádostí a
správu těchto bytů.
Stěžejními činnostmi
komise jsou tyto:
• Projednávání žádostí o přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
• Rozvoj Střednědobého plánu sociálních
služeb ve městě Prostějově
• Řešení jednotlivých problematik v organizacích poskytujících sociální služby
INZERCE

• Projednávání žádostí o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
• Předkládání návrhů a námětů Radě města
Prostějova na zlepšování a rozšiřování sociálních a zdravotních služeb ve městě
• Spolupráce s institucemi a organizacemi
poskytujících sociální a zdravotní služby
Hlavním posláním práce této komise je
realizovat sociální politiku v našem městě.
Vzhledem ke zkušenosti a odbornosti členů
této komise je tento úkol realizován na vysoké
úrovni. Výhodou je též ten fakt, že předseda
komise MUDr. Pavel Holík byl letitým ředitelem Zdravotní záchranné služby v Prostějově a nyní jako krajským radním, poslanec
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, člen
Výboru pro zdravotnictví PSP ČR a předseda
Podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci. Díky tomu má zkušenosti se
zdravotní a sociální politikou a to i v oblasti
legislativy zabývající se touto problematikou,
což mohou občané ocenit v konkrétních krocích Komise sociální a zdravotní Rady města
Prostějova.
PaS
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(Ne)napravitelné chyby minulosti
Často uvažuji, co z našeho města
nenávratně zmizelo. Je smutný pohled
na prázdnotou zející prostory v historickém centru, kde ještě před třemi
desítkami let stálo středověké město,
situované mezi hlavním náměstím a
hradbami. Je to dodnes nezacelená
rána na tváři města.
Rád jsem procházel jeho křivolakými
uličkami s nízkými domky, nalepenými
jeden na druhý, s krámky, synagogami,
židovskou školou, rituálními lázněmi
(mikve), obecním domem s rabinátem,
špitálem. Jeho obyvatelé zahynuli téměř
do jednoho během 2. světové války v německých koncentračních táborech. Jejich
domy chátraly, až byly nakonec zbořeny.
Podobný osud potkal špalíčky historických domků, oddělujících obě
prostějovská náměstí na půdorysu uliček Vetešnické, Úzké a U Templu. Byly
součástí scenérie středu města s gotickou siluetou farního kostela v pozadí.
Vytvářely téměř snovou atmosféru historického centra.
Ti, kteří tehdy rozhodovali o budoucnosti města, bez úcty k vlastní
historii a tradicím, kteří nevnímali kulturní a společenský význam dochovaných památek a nadřadili ideologické
zájmy nad všechny zásady památkové
péče, urbanistických i architektonických zákonitostí, na základě asanačního územního plánu z poloviny 70.
let minulého století, poslali do těchto
cenných partií města bagry a nechali je
srovnat se zemí.
Zbořen byl i rodný dům prostějovského rodáka a filosofa světového jména, zakladatele fenomenologické školy
Edmunda Husserla. Rovněž tak i dům
rodiny rakouského spisovatele Stefana
Zweiga. Ten spáchal v roce 1942 sebevraždu poté, co se k němu dostaly
zprávy o ničení kulturních hodnot nacisty. Jak by se asi zachoval, kdyby žil,
a dostaly se k němu zprávy o likvidaci
židovské čtvrti v Prostějově za komunistického režimu? Tento režim likvidací
cenných částí města definitivně ukončil několikasetletou historii židovského
ghetta, a trvale tak zasáhl tradici města,
nazývaného Hanáckým Jeruzalémem.
Současně nechal chátrat historické
památky nejen městské, ale zejména církevní. Ty byly za socialismu ve
stejném stavu jako zanedbané kostely
v poválečném pohraničí. Na místech
asanace byla zřízena parkoviště a u
nejstarší a nejvýznamnější stavební
památky ve městě, kostela Povýšení
svatého Kříže, byla necitlivě postavena
městská tržnice, která svou architekturou do těchto míst vůbec nepatří. Dále
zde režim vybudoval megalomanský
společenský a kulturní dům tzv. KaS
centrum. Na náměstí v místě cenných
středověkých domů pak postavil nový
chrám konzumní společnosti, obchodní dům Prior. Podobnou stavbou socialismu znehodnotil rovněž historické
jádro města Jihlavy.
Opravené středověké židovské ghetto
mohlo být chloubou Prostějova. Podobně
jako v Třebíči, kde bylo spolu s basilikou sv.
Prokopa v roce 2003 vyhlášeno památkou
UNESCO a stalo se cílem turistů z celého
světa. S pocitem lítosti uvažuji, jak moh-
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la tato část města vypadat dnes, pokud
by k demolici tohoto plošně největšího a
nejvýznamnějšího židovského města na
Moravě nedošlo. Tak jako dříve bychom
mohli vcházet průchody z hlavního i Žižkova náměstí do srdce středověkého města,
stojícího na půdoryse křivolakých uliček
Kostelní, Koželužské, Hradební, Pekařské,
Úprkovy (dříve Židovské), Demelovy (dříve Ehrenstammovy), Brecherovy, Křížkovského, Lutinovovy a v severní části Školní,
Šerhovní a Kramářské, s nízkými, nejvýše
jednopatrovými či dvoupatrovými malebnými domky opatřenými novými fasádami, v nichž mohly být galerie, kavárničky,
malé obchůdky a byty v horních patrech.
Proto vnímám pozitivně snahu zastupitelstva a rady města konečně
tento dlouhodobý problém řešit. Nemyslím si, že by v samotném srdci
města, na nejcennějších pozemcích,
měl zůstat kulturní dům s kapacitou
několik set míst, přitahující do centra
stovky aut. Taková stavba zde nemá co
dělat! Do tak subtilního historického
prostoru ji prostě nelze zodpovědně
a s ohledem na všechna historická,
památková, urbanistická i architektonická hlediska umístit. Narušuje silně
Genia loci, který zde po staletí přetrvává i přes tu hrůzu necitlivých asanací a následných megalomanských
staveb, realizovaných za minulého
režimu.

Nejen máme, ale musíme se pokusit o
nápravu. Uvědomujeme si také, že město
samo na realizaci tak velkého záměru nestačí a že musí vyhledat silného partnera.
Nikdo nemůže realizovat tak náročný
projekt obnovy směřující k nápravě minulých chyb bez obětí a zdarma. Odhaduje se, že náklady na již připravenou
část dosáhnou sumy jedné miliardy Kč.

Proto se město nemůže vyhnout spolupráci se subjektem, který má takové prostředky k dispozici a bude moci projekt
realizovat. Ano, i on nebude chtít na této
akci prodělat a chce mít zajištěnu návratnost investovaných peněz s přiměřeným
ziskem. Předpokládám, že město má
smluvně dobře zajištěno, aby se investor
striktně držel dohodnutých podmínek
smlouvy a nemohl zneužít dlouhodobé
spolupráce s městem nad rámec podepsaných smluv.
Pokud cítíme potřebu velkého víceúčelového kulturního, společenského
případně i sportovního zařízení ve
městě, rozhodně se k jeho umístění nehodí historický střed města. To bychom
znovu opakovali staré chyby. Buďme
citlivější než představitelé minulého
režimu. Doplňme dlouhodobě prázdná
místa novými objekty tak, aby citlivě
navázaly na zbylý a již opravený špalíček původních domů, přizpůsobily se
co nejvíce původní zástavbě a napodobily ji svou členitostí i výškou. Nesnažme se za každou cenu sem umístit
obrovské těleso starého či nového KaS
centra. Nikdy sem nepatřilo a nepatří.
Nebudu litovat, pokud dojde k jeho
asanaci jako reliktu minulého režimu,
který zde nikdy neměl být postaven!
V nejbližší době snad dojde i k asanaci architektonicky naprosto nevhodné
městské tržnice. A nelitoval bych ani,
kdyby někdy v budoucnu došlo k asanaci
obchodního domu Prior (i když se to jeví
jako málo pravděpodobné). A na jeho
místě by mohl vyrůst špalíček nízkých
budov sice s moderními interiéry, ale
replikami původních historických fasád.
V současné době, více jak dvacet let po
pádu komunistického režimu, je většina
historických budov ve městě opravena,
byla rozšířena zeleň, tvář města se stále
zlepšuje. Velká pozornost je věnována
i dříve zanedbávaným památkám jak
církevním, tak komunálním jako jsou
např. opravy prostějovského zámku.
Myslím si, že realizace současného
projektu dostavby části města, kde dříve stálo středověké židovské ghetto si
zaslouží podporu. Jde přece o nápravu
chyb minulosti a snahu vrátit významné části centra města jeho původní
tvář.
PhDr. Karel Kavička

Daruj krev s Oblastním
spolkem ČČK Prostějov
Zveme Vás na akci – Daruj krev s Oblastním spolkem ČČK Prostějov dne
16. dubna 2012 (pondělí) v 7 hod. Sraz na transfuzním oddělení Nemocnice Prostějov, Mathonova ulice (přední budova, 2. patro).
Akce je pro prvodárce nebo ty, kteří chtějí darovat krev, ale nemají potřebné
informace nebo nechtějí jít sami.
•
Po celou dobu odběru Vás budeme doprovázet a o všem informovat.
•
Kdo může darovat krev?
•
občan ČR starší 18 let s dobrým zdravotním stavem.
•
Co vzít s sebou?
•
občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny
•
Výhody darování krve?
•
daruji krev, jsem zdravý!!
•
v den odběru nárok na pracovní volno
•
při pravidelném darování krve příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov,
Milíčova 3, e-mail : prostejov@cervenykriz.eu, www.cervenykrizprostejov.cz
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Hrdinu z Afghánistánu ocenil poradce prezidenta USA
Ze svého půlročního působení na misi v
Afghánistánu se před časem vrátil i příslušník 102. průzkumného praporu generála
Karla Palečka v Prostějově Michal Novotný –
čerstvý držitel bronzové hvězdy za záchranu
života. Americké vojenské vyznamenání mu
osobně předal těsně před odletem na základně v provincii Lógar generál Martin E. Dempsey, který působí v nejvyšší vojenské hodnosti USA i jako poradce prezidenta Obamu.

Michal Novotný působil od června loňského
roku se svojí jednotkou v provincii Lógar. V listopadu jel jako člen konvoje vozidel na rutinní
kontrolu území. Hned při první zastávce došlo
k výbuchu nášlapné miny, při níž byl vážně zraněn americký voják.
„Bylo to pro mě běžné plnění povinností. Po
výbuchu nastal chaos, nevěděli jsme zpočátku,
jestli na nás útočí nepřátelský oddíl nebo vybuchla nášlapná mina, které jsme měli za úkol
při této patrole likvidovat. Byl jsem u zraněného
amerického vojáka první a rychle mu začal poskytovat první pomoc. Poté se ke mně přidali i
další kolegové a připravili jsme ho k převozu, do
deseti minut přistál vrtulník a přepravil zraněného do polní chirurgické ambulance,“ přiblížil
záchrannou akci Michal Novotný na dnešním
briefingu, který se uskutečnil v areálu 102. průzkumného praporu.
Rychlá pomoc zachránila americkému vojákovi život, přestože přišel o obě nohy a ruku
a utrpěl i další těžká zranění, výbuch nášlapné
miny přežil. Velkou motivací do dalšího života
je mu určitě jeho právě narozené druhé dítě.
„Americký kolega měl štěstí, že lékařská pomoc byla velmi blízko. Shodou okolností jsem
byl při tom, když explodovalo naše vozidlo
před čtyřmi lety, tehdy přišel o život kamarád

INZERCE

PRYČ S JARNÍ ÚNAVOU
HLEDÁME X LIDÍ,
KTEŘÍ CHTĚJÍ VČAS A BEZPEČNĚ

ZHUBNOUT DO PLAVEK.
KONTAKT:

p. LENHARDT,

 777 938 973

Radim Vaculík. Byli jsme daleko od polní nemocnice, záchranný vrtulník bohužel přiletěl
až za čtyřicet minut, což bylo pro Radima příliš
pozdě,“ zalitoval neohrožený zachránce.
Poprvé byl na misi Michal Novotný v roce
2008, rotace se rychle střídají a proto už teď ví,
že s ním armáda počítá do další mise v příštím
roce. „Určitě to je pro kluky jakási útěcha, když
se mohou spolehnout na kvalitní zdravotní

Které kulturní projekty
vybrala grantová komise?
Město Prostějov rozdělí v letošním roce
částku 250 tisíc korun v rámci kulturních grantů. Vyhlášená témata zahrnují
„Představení umění prostějovské mládeže
a studentů“, „Knižní medailonky prostějovských osobností“ a „Oživení kultury
v Prostějově se zaměřením na náměstí T. G.
Masaryka“.
Které projekty doporučuje grantová komise
ke schválení? Zeptali jsme se její předsedkyně
Milady Sokolové:
„Podpořit chceme Studentské divadlo
POINT, a to částkou 102 tisíc korun, dále
Cyrilometodějské gymnázium, konkrétně
Vánoční koncert jeho Pěveckého sboru, kdy
doporučujeme schválit 8 tisíc korun. Tomáš
Vincenec, který hodlá vydat publikaci o
osobnostech prostějovského hokeje, by měl
na tento počin získat částku 55 tisíc. Miroslav
Hasa přišel s námětem podpory mladých hudebních talentů, jimž chce pro nácvik jejich
hudebních produkcí a produkcí samotných
poskytnout ve svém klubu zázemí včetně
základního servisu hudebních nástrojů, což
se nám jeví jako výborný nápad. Doporučujeme tento projekt podpořit částkou 50 tisíc
korun. V neposlední řadě částkou 35 tisíc
chceme podpořit 2. ročník Prostějovského
bluegrassového festivalu, který se uskuteční
na náměstí
T. G. Masaryka. Novinkou při posuzování
žádostí o veřejnou finanční podporu či granty v oblasti kultury v příštím roce bude skutečnost, zda příjemci veřejné finanční pod-
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pory z řad mladých umělců budou ochotni
vystoupit na akcích pořádaných městem
bez nároku na honorář. Samozřejmě, pokud
budou osloveni,“ upřesnila Milada Sokolová
s tím, že přehled včetně ukázek grantových
projektů z minulých let najdou zájemci na
webových stránkách www.prostejov.eu (v
sekci Školství, kultura, sport).
Letošní doporučené grantové projekty
projednají na svém zasedání ještě městští zastupitelé.
-jg-
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servis. Absolvoval jsem několik zdravotních
kurzů v Americe a získal jsem tam status medika,“ nepřipouští si nebezpečí bojového nasazení Michal Novotný, který je spoluzakladatelem
asociace bojových mediků v České republice.
Tato organizace přispívá ke zkvalitnění zdravotní služby v bojovém nasazení, zajišťuje konzultace s odborníky a připravuje do zahraničích
operací další zdravotníky.
(jap)
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Pozvánka na 20. ročník festivalu Prostějovské dny hudby
V letošním roce se uskuteční 20. ročník
festivalu Prostějovské dny hudby.
U zrodu festivalu stál tehdejší ředitel ZUŠ
Vladimíra Ambrose Prostějov Jaroslav
Šebestík. Cílem festivalu bylo nabídnout
prostějovské veřejnosti možnost návštěvy
dalších koncertů po ukončení cyklu abonentních koncertů.
Po dvaceti letech je situace v pořádání a četnosti koncertů poněkud odlišná, přesto festival nadále pokračuje. Od samého začátku festival pořádá ZUŠ ve spolupráci s Městským
divadlem.
Naší snahou je prostějovskému publiku představit hudebníky, kteří svoji dráhu teprve
začínají i ty, kteří jsou už renomovanými
interprety.
V názvu festivalu je slovo „ prostějovské“ a
proto těžiště festivalu je na místních muzikantech – žáci, studenti a učitelé ZUŠ, prostějovské sbory, prostějovské mladé kapely, orchestry. Dalším atributem festivalu je široké spektrum nabídky koncertů. Chceme, aby si Prostějované vybrali z nabídky hudební žánr,
který je jim blízký a rádi jej poslouchají.
Letošní festival zahájí 16.4. 2012 houslový
virtuos Václav Hudeček, kterého doprovodí
komorní orchestr Camerata Moravia Olomouc. Koncert se uskuteční v 19.00 hodin
v divadelním sále MD. A co můžeme nabídnou Prostějovanům dále?

Vyznavače jazzu pozveme na sobotu 21. 4.
2012 na 17.00 hod. do přednáškového sálu
Národního domu, kde se představí současní
a bývalí žáci Arnolda Prokopa. O den
později 22. 4. 2012 festival nabídne koncert
velkého Dechového orchestru ZUŠ, který
doprovodí zpěvačku Báru Basikovou,
zahraniční umělce zastupují pěvecké duo
Lynn Eustis a Brian Nedvin z USA. Nemůžeme nezmínit oblíbené chrámové koncerty,
na prvním z nich 16.5. 2012 zahraje na varhany Jan Gottwald a na druhém 23.5. 2012
si poslechneme Komorní orchestr ZUŠ
s pěveckým sborem ZUŠ a Svatocecilským
sborem z Olomouce. Oba koncerty se uskuteční v hlavním kostele Povýšení sv. Kříže.
Klasikou rovněž zůstávají koncerty našich
žáků Děti dětem, Promenádní koncert žáků
ZUŠ a Absolventský koncert . V nabídce je
celkem 13 koncertů a doufám, že si Prostějované z široké nabídky vyberou a přijdou si
poslechnout jak začínající, tak i renomované
hudebníky.
Od samého počátku festival finančně podporuje město Prostějov a záštitu nad ním má
primátor města Prostějova pan Miroslav
Pišťák.
Srdečně vás na koncerty zvu a doufám, že
vám festival zpříjemní jarní dny.
Eliška Kunčíková
ředitelka ZUŠ Vl. Ambrose

Moje divadlo zve
na představení

1+1=3

autor: Ray Cooney, režie: Pavel Drmola

Nenápadný londýnský taxikář John Brown si v bláznivé anglické komedii na vlastní
kůži ověří fakt, že i dobře míněné skutky se nemusí vždy vyplácet. Člověk jejich následkem může přijít nejen k újmě na zdraví, pověsti, ale může se mu začít i neodvratně bortit pečlivě naplánovaný život mezi dvěma ženami. Aby vtipných komplikací nebylo skutečně málo, je zapotřebí vzít si na pomoc otřelého souseda bydlícího v podkroví a stát se
předmětem horlivého zájmu místních policistů a novinářů.
Představení realizováno za podpory města Prostějova.

TERMÍN: 18. 4. 2012 V 19:00 HODIN
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL NÁRODNÍHO DOMU V PROSTĚJOVĚ
Vstupenky na představení je možné zakoupit v divadelním předprodeji Městského divadla.

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose a Městské divadlo v Prostějově
pořádájí pod zášitou primátora města Prostějova

PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY 2012

20. ročník festivalu
16. dubna ZAHAJOVACÍ KONCERT
19.00 hod. VÁCLAV HUDEČEK- housle Camerata Moravia Olomouc
sál MD
umělecký vedoucí Vít Mužík
19. dubna I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ Vl. Ambrose
17.30 hod.
sál ZUŠ
21. dubna JAZZOVÝ KONCERT
17.00 hod. účinkují současní a bývalí žáci Arnolda Prokopa předn.sál ND
22. dubna SVÉ MYŠLENKY SPŘÁDÁM
17.00 hod. koncert Dechového orchestru ZUŠ
sál MD
host Bára Basiková - zpěv

2. května KOMORNÍ KONCERT
19.00 hod E. Müllerová - klarinet, E. Drápela - klarinet, P. Přikrylová - zpěv,
předn. sál ND
D. Drápelová - klavír, USA
9. května DĚTI DĚTEM
10.00 hod. komponovaný pořad žáků ZUŠ pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ
sál MD
11. května PROMENÁDNÍ KONCERT žáků ZUŠ Vl. Ambrose
14.00 hod.
nám. T. G. Masaryka.
14. května TRIO NÉTÉ
19.00 hod. kytary: Vlastimil Flajšinger, Anna Slezáková, Ďusi Burmeč
předn. sál ND
24. května KONCERT UČITELŮ
18.00 hod. ZUŠ Vl. Ambrose sál ZUŠ
30. května KOMORNÍ KONCERT
18.00 hod. Lynn Eustis- soprán, Brian Nedvin - tenor, Alice Fiedlerová - klavír, USA
sál ZUŠ
11. června ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ Vl. Ambrose
17.00 hod.
předn. sál ND
CHRÁMOVÉ KONCERTY
16. května 19.00 hod., Kostel Povýšení sv. Kříže
VARHANNÍ KONCERT
Jan Gottwald
23. května v 18.00 hod., Kostel Povýšení sv. Kříže
KOMORNÍ ORCHESTR A PĚVECKÝ SBOR ZUŠ PROSTĚJOV
SVATOCECILSKÝ PĚVECKÝ SBOR OLOMOUC
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Kino Metro 70

Školní 1, PV, tel.: 582 329 642

NEDĚLE 1. DUBNA
17.30 Hněv Titánů 3D
americký akční fantasy film
Další dramatická Perseova dobrodružství!
Tentokráte půjde o Dia a záchranu lidstva!
V hl. rolích: S. Worthington, L. Neeon, E.
Ramiréz, R. Pikeová aj., režie: Jonathan
Liebesman, 99 min, české titulky, premiéra,
mládeži přístupný
20.00 The Artist
koprodukční romantická tragikomedie
Když byl film ještě černobílý … a němý
… ale přesto už Hollywood byl Hollywoodem!
Skvělá pocta klasice…
Oceněno v Cannes! Zlatý globus 3x! 5x Oscar!
V hl. rolích: J. Dujardin, B. Bejová, J.
Goodman, režie: M. Hazanavicius, české
titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

ČTVRTEK 12. DUBNA
17.30 Sněhurka
americká pohádka
Nejnovější zpracování pohádky bratří Grimmů
– pochopitelně s hvězdným obsazením…
V hl. rolích: J. Robertsová, L, Collinsová,
Sean Bean aj., režie: Tarsem Singh, český
dabing, premiéra, mládeži přístupný.
20.00 Vrásky z lásky
česká komedie
Po čtyřiceti letech znovu společně na filmovém plátně – Jiřina Bohdalová a Radoslav
Brzobohatý!!!
Nejnovější film režiséra Jiřího Stracha!
V hl. rolích: J. Bohdalová, R. Brzobohatý, I.
Trojan, L. Vlasáková, J. JiráskováT.
Medvecká, V. Preiss aj., režie: Jiří Strach, 101
min., premiéra, mládeži přístupný

PONDĚLÍ 2. DUBNA
BIJÁSEK
14.00 Alvin a Chipmunkové 3
USA 2011, 86 min, režie: Mike Mitchell
17.30 Hněv Titánů 3D
20.00 Navždy spolu
americké romantické drama
Splní se slib, že manželé zůstanou navždy
spolu?!
V hl. rolích: R. McAdamsová, Ch. Tatum, J.
Langeová, S. Neill aj., režie: Michael Sucsy, 104
min, české titulky, premiéra, mládeži přístupný

PÁTEK 13. DUBNA
15.30 Sněhurka
17.30 Vrásky z lásky
20.00 Vrásky z lásky

ÚTERÝ 3. DUBNA
17.30 Hněv Titánů 3D
20.00 Navždy spolu
STŘEDA 4. DUBNA
17.30 Hněv Titánů 3D
20.00 Navždy spolu
ČTVRTEK 5. DUBNA
NEHRAJEME
- výstava Velikonoce
v lidových řemeslech
- od 9.00 do 18.00 hodin!
PÁTEK 6. DUBNA
17.30 Prci, prci, prcičky - Školní sraz
Americká komedie
Prci, prci, prcičky... po letech…
V hl. rolích: J. Biggs, A. Hanniganová, S. W.
Scott aj., režie: J. Hurwitz, H. Schlossberg,
113 min, české titulky, premiéra, mládeži do
15 let nepřístupný
20.00 Titanic 3D
slavný americký katastrofický film
Triumfální návrat na stříbrná plátna - ve formátu 3D!
V hl. rolích: L. di Caprio, K. Winsletová, B.
Zane, K. Batesová aj., Režie: James Cameron,
194 min!, český dabing, premiéra, mládeži
přístupný
SOBOTA 7. DUBNA
17.30 Prci, prci, prcičky - Školní sraz
20.00 Titanic 3D
Věnujte pozornost změněným
začátkům představení!
NEDĚLE 8. DUBNA
16.00 Titanic 3D
20.00 Prci, prci, prcičky - Školní sraz
PONDĚLÍ 9. DUBNA
16.00 Titanic 3D
20.00 Prci, prci, prcičky - Školní sraz

SOBOTA 14. DUBNA
15.00 Sněhurka
17.30 Vrásky z lásky
20.00 Vrásky z lásky
NEDĚLE 15. DUBNA
15.30 Sněhurka
17.30 Vrásky z lásky
20.00 Vrásky z lásky
PONDĚLÍ 16. DUBNA
BIJÁSEK
14.00 Království za kytaru
ČR 1989, 80 min, režie: Drahomíra Králová
BIO KORUNA
17.30 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,
repríza, mládeži přístupný
20.00 Láska je láska
ÚTERÝ 17. DUBNA
17.30 Láska je láska
20.00 Víla
francouzská komedie
Jedné noci v jednom hotelu v Le Havre…
se objeví Víla…
V hl. rolích: D. Abel, F. Gordonová, B. Romy,
režie: D. Abel, F. Gordonová, B. Romy, 93
min, české titulky, premiéra, mládeži do 12 let
nevhodný,
STŘEDA 18. DUBNA
17.30 Láska je láska
20.00 Víla
ČTVRTEK 19. DUBNA
17.30 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka
česká komedie
Po úspěchu televizního seriálu je příběh přenesen do filmu!
V hl. rolích: M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota,
D. Novotný, L. Noha, P. Kikinčuk, J. Pokorná,
J. Hartl aj., režie: Jan Prušinovský, 104 minut,
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný
20.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka

ÚTERÝ 10. DUBNA
17.00 Prci, prci, prcičky - Školní sraz
19.30 Titanic 3D

PÁTEK 20. DUBNA
17.30 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka
20.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka

STŘEDA 11. DUBNA
17.00 Prci, prci, prcičky - Školní sraz
19.30 Titanic 3D

SOBOTA 21. DUBNA
17.30 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka

Po záznamech z operních domů
přinášíme poprvé záznam
rockového koncertu!!!
20.00 JOE SATRIANI
- SATCHURATED
Velká Británie 2010
Záznam koncertu „The Wormole Tour „ Joe
Satrianiho z prosince 2010.
Režie: Pierre + Francois Lamoreux, originální
verze, 89 minut, premiéra
NEDĚLE 22. DUBNA
17.30 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka
20.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka
PONDĚLÍ 23. DUBNA
BIJÁSEK
14.00 Žraloci na s(o)uši
MALAJSIE 2011, 92 min, režie: Aun Hoe Gou
17.30 Báječný hotel Marigold
anglická komedie
Báječný život anglických penzistů v možná
báječném hotelu Marigold v indickém
Jaipuru… Hvězdné obsazení!!!
V hl. rolích: B. Nighby, J. Denchová, T.
Willkinson, M. Smithová, D. Patel, C.
Imrieová aj., režie: John Madden, 118 min,
české titulky, premiéra, mládeži přístupný
20.00 Bitevní loď
americké sci-fi
Bitva o Zemi začne na vodě...
V hl. rolích: L. Neeson, A.Skarsgård, T. Kitsch,
B. Decker, Rihanna, režie: Peter Berg, 111 min,
české titulky, premiéra, do 12 let nevhodný
ÚTERÝ 24. DUBNA
17.30 Báječný hotel Marigold
20.00 Bitevní loď
STŘEDA 25. DUBNA
17.30 Báječný hotel Marigold
20.00 Bitevní loď

Kulturní klub DUHA

ČTVRTEK 26. DUBNA
17.30 Můj vysvlečenej deník
česká komedie
Slogan č. 1: Neposílejte na to rodiče, jinak vás
už nikam nepustěj!
Slogan č. 2: Neříkejte svým dětem, že jste to
viděli - ať mají nějaká tajemství…
V hl. rolích: V. Kubařová, P. Špalková, I.
Bareš, B. Kohoutová, S. Černodrinská,
V Žilková, S. Stašová, J. Prachař, J. Plesl aj.,
režie: Martin Dolenský, 90 min, premiéra,
mládeži přístupný
20.00 Můj vysvlečenej deník
PÁTEK 27. DUBNA
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Havran
americký thriller
Spisovatel Allan Edgar Poe je vyzván, aby
spolupracoval při vyšetřování hrůzného zločinu, kterému vzorem bylo jeho dílo…
V hl. rolích: J. Cusack, A. Eveová, L. Evans,
režie: James McTeigue, 111 min, české titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný
SOBOTA 28. DUBNA
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Havran
NEDĚLE 29. DUBNA
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Můj vysvlečenej deník
PONDĚLÍ 30. DUBNA
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Vrtěti ženou
anglická komedie
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru…
V hl. rolích: H. Dancy, J. Peryce, R. Everett,
M. Gyllenhallová, režie: Tanya Wexlerová,
100 min, české titulky, mládeži do 15 let
nepřístupný
Změna programu vyhrazena

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625, 582 329 620

STŘEDA 4. DUBNA:

BIO SENIOR
15.00 Milovaní
Fr/UK/ČR 2011, 139 min, režie: Ch. Honoré
VSTUPNÉ: 35 Kč

SOBOTA 7. DUBNA:
15.00
Čertova nevěsta
česká pohádka
Nová pohádka Zdeňka Trošky. Tentokráte
plná… čertů…
V hl. rolích: S. Laurinová, D, Suchařípa, F.
Němec, E. Josefíková, režie: Zdeněk Troška, 98
minut, repríza, ŠUP, mládeži přístupný
VSTUPNÉ: 80 Kč
17.30 Rodina je základ státu
české filmové drama
Nový film Roberta Sedláčka
Oceněno Českým lvem!
V hl. rolích: I. Chmela, E. Vrbková, M.
Finger, S. Babčáková, M. Taclík, J. Budař, K.
Slámová, režie: Robert Sedláček, 106 min,
repríza, mládeži do 12 let nevhodný
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Rodina je základ státu
VSTUPNÉ: 80 Kč

V hl. rolích: B. Polívka, J. Macháček, S.
Stašová, P. Hřebíčková, V. Kerekésová, režie: J.
Vejdělek, 115 min, repríza, do 12 let nevhodný
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Muži v naději
VSTUPNÉ: 80 Kč

STŘEDA 18. DUBNA

BIO SENIOR
15.00 Voda pro slony
USA 2011, 120 min, režie: Francis Lawrence
VSTUPNÉ: 35 Kč

SOBOTA 21. DUBNA
15.00 Požár v Kocourkově – pásmo pohádek
VSTUPNÉ: 20 Kč
17.30 Poupata
české filmové drama
Trochu jiný vánoční příběh. 5 ČESKÝCH LVŮ!!!
V hl. rolích: V. Javorský, M. Pikusová, M. Šoposká, J. Láska, režie: Z. Jiráský, 94 min, repríza,
pro mládež do 12 let nevhodný
VSTUPNÉ: 80 Kč
20.00 Poupata
VSTUPNÉ: 80 Kč

SOBOTA 28. DUBNA
15.00 Káťa a Škubánek - pásmo pohádek
VSTUPNÉ: 20 Kč
15.00 Toy Story 3
17.30 Mistrovský plán
americký animovaný film
americká komedie
Hračky putují… do školky...!
Režie: Lee Unkrich, 99 min, český dabing, Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež.
V hl. rolích: B.Stiller, E. Murphy, A. Alda, T.
repríza, mládeži přístupný
Leoniová, M.Broderick, režie: Brett Ratner, 104
VSTUPNÉ: 80 Kč
min, české titulky, repríza, od 12 let přístupný
VSTUPNÉ: 80 Kč
17.30 Muži v naději
20.00 Mistrovský plán
česká komedie
VSTUPNÉ : 80 Kč
Nevěra základem šťastného manželství!

SOBOTA 14. DUBNA
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HNĚV TITÁNŮ
Deset let po tom, co hrdinně porazil
obrovského Krakena, se Perseus, polobůh
a Diův syn, snaží vést klidný život jako
vesnický rybář a otec desetiletého syna
Helia. Mezitím zuří boj o moc mezi bohy
a titány. Bohové jsou nebezpečně oslabeni
nedostatkem oddanosti lidí. Ztrácejí kontrolu nad uvězněnými titány a jejich hrůzu
nahánějícím vůdcem Kronem, otcem
dlouho vládnoucích bratrů Dia, Hada a
Poseidona. Tento triumvirát přemohl
svého mocného otce už dávno a nechal ho
hnít v ponuré, bezedné propasti Tartaru –
vězení, které leží hluboko v podsvětí.
Perseus nemůže ignorovat volání spravedlnosti, když se Hades a Diův božský syn
Ares (Edgar Ramírez) dohodnou s
Kronem na zajetí Dia. Síla a moc titánů je
stále větší, zato Diovi jeho božská síla
dochází a na zemi se rozpoutá peklo. S
pomocí královny Andromedy (Rosamund
Pike), Poseidonova polobožského syna

Režie:Jonathan Liebesman

Argenora (Toby Kebbell) a padlého boha
Hefaista (Bill Nighy) se Perseus vydává
na zrádnou a nebezpečnou výpravu do
podsvětí, aby osvobodil Dia, přemohl
titány a zachránil tak celé lidstvo.

PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu
už nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky příliš
nezměnili, i když jako dospělí spíš než
erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty.
Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali
mohutnou erupci pubertálních komedií, se
na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, včetně Jimova táty a
Stiflerovy mámy. Vy se proto raději připravte. Pro jistotu na všechno.
Nejvhodnější záminkou k setkání všech
postav byl podle scenáristů školní sraz.
Trocha bilancování – Jim (milovník
koláčů) žije s Michelle (milovnice hudebních táborů) v manželství, kterému pomalu dobíhá setrvačník. Oz (největší slušňák)
je úspěšný televizní sporťák, ale doma mu
to neklape, protože chodí s typickou blbou
blondýnou. Z Kevina se stal podpantoflák,
Finch se snaží vypadat jako světák, jímž
ve skutečnosti není ani omylem, jen Stifler

BITEVNÍ LOĎ

Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u
válečného námořnictva jako jeho starší bratr.
Kvůli velkému průšvihu ale musel. Nechtělo
se mu ani požádat o ruku své holky jejího otce
(Liam Neeson), shodou nešťastných náhod
svého nejvyššího velitele. Bude muset. Nikdy
také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne,
všichni končíme. Peter Berg, režisér akční
komedie Hancock a thrilleru Království, na
Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné
mimozemšťany. S nimi si to na férovku rozdají stateční námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni Raikesovou, v „civilu“ popovou hvězdu Rihannu. Všichni se stali
obětmi ambiciózního vědeckého experimen-

Režie: J. Hurwitz, H. Schlossberg

se vůbec nezměnil. Pořád je to idiot a magnet na maléry všeho druhu. Jenže tenhle
sraz nebude jenom o bilancování. Hoši si
vzpomenou, co velkého na střední od
života čekali, jak málo toho ve skutečnosti dostali, a rozhodnou se to napravit. Jak
už to tak v téhle sérii bývá, mít dobrý plán
nestačí, protože se to vždycky nakonec
nějak zvrtne a realita pak pekelně bolí.
Režie:Peter Berg

tu, jehož cílem bylo nalezení inteligentního
života kdekoli ve vesmíru. Vysílaný signál
skutečně na jedné planetě zachytili a vyslali
několik průzkumných lodí, které měly zjistit,
odkud se to ozývá a jak to tam vypadá.
Mimozemšťané přistáli na moři poblíž
Havajských ostrovů, uprostřed probíhajícího
námořního cvičení, které si interpretovali po
svém a začali se bránit. Kolem své flotily a na
části pobřeží utvořili neprodyšný ochranný
štít, pod kterým s nimi uvízlo i několik bitevníků (včetně toho, na kterém slouží Hopper) a
také Hopperova přítelkyně, která byla zrovna
na treku po havajských kopcích, poblíž vysílače výše uvedeného signálu. Hopper má tedy
pořádný důvod pustit se do boje.

NAVŽDY SPOLU
Co kdyby vás ten, koho milujete, doslova a do
písmene nepoznával? Věděli byste, jak si jeho
srdce získat podruhé? Paige (Rachel
McAdams) a Leo (Channing Tatum) představují mladé novomanžele, kteří jsou do sebe až
po uši zamilovaní a žijí spokojeným životem
umělců v Chicagu. Jedné zimní noci se při
vánici stanou účastníky dopravní nehody. Leo
ji přečká bez úhony, ale úraz hlavy připraví
Paige o veškeré vzpomínky na vztah s manželem. Když se probere z kómatu, je pro ni Leo
cizí člověk. Leo se náhle ocitá v bolestné situaci člověka, který je nucen znovu zažehnout
lásku, na kterou čekal celý život, a získat si
srdce své manželky ještě jednou. Z Paige se po
duševní stránce stala znovu mladá studentka
práv, kterou byla před pěti lety, ještě než potkala Lea a vydala se po cestě umění. Zdánlivě
během okamžiku přestala být ženou, kterou
Leo znal, a kromě toho nepoznává nic ze svého
současného života. Když se zdá, že je šance na
to, že se jí paměť vrátí, takřka mizivá, je Leo
nucen čelit svým nejhorším obavám – pomy-

Režie: Michael Sucsy

šlení na to, že přišel o svou životní lásku a svou
jedinou rodinu. Jelikož se nevzdává, rozhodne
se začít znovu a chovat se k Paige tak, jako by
se právě poznali, s nadějí, že jelikož se do sebe
už jednou zamilovali, podaří se jim to znovu. Je
to výzva, která prověří vše, čemu kdy věřil o
lásce, o sobě a o posvátném slibu, který je součástí každého svatebního obřadu: slibu, že
manželé zůstanou navždy spolu.

BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
Báječný hotel Marigold, který sídlí v Indii, má
být místem odpočinku pro skupinu noblesních
důchodců z Velké Británie. Má to být místo,
kde stráví své zasloužené stáří, obklopeni přepychem a vymoženostmi. To si myslí až do
chvíle, než se těchto sedm seniorů, toužících
po změně a novém životě, ocitne před branou
ne ještě zcela hotového hotelu. Tak začíná
vtipné a romantické dobrodružství v zemi neočekávaných radostí a možností. Do sluncem
prozářeného Jaipuru přijíždí s jediným přáním
začít znovu žít “partička” penzistů. Všichni se
ocitnou v rukou napospas Sonnymu
Kapoorovi (Dev Patel), mladému, ambicióznímu a naivnímu majiteli, který zdědil kdysi
úchvatnou budovu po svém otci, a který věří,
že se mu ji podaří proměnit v prvotřídní luxusní hotel. Zatím může nabídnout jen chaos, co
ale chybí Sonnymu ve zdrojích, dokáže v hojnosti nabídnout v nadšení a entusiasmu. Noví
hosté jsou i přes jeho optimismus zděšení,
postupně zjišťují, že k avizovaným “zlepše-

HAVRAN
Detektiv Emmet Fields (Luke Evans) je
povolán k případu brutální vraždy dvou
žen. Při pátrání zjistí, že zločin se až moc
podobá smyšlené vraždě, která byla do
detailu popsaná v povídce spisovatele
Edgara Allana Poa (John Cusack).
Předvolá tedy tohoto sociálního vyvržence k výslechu, ale zatímco je Poe ve
vazbě, dochází k další strašlivé smrti opět inspirované jedním z jeho příběhů.
Fields tedy vyzve Poa, aby mu pomohl
zastavit toto krvavé šílenství…
Příběhy Edgara Allana Poea mají osobitý
styl, jako on sám. Za svůj život si Poe
znepřátelil několik lidí, vedl ne vždy
šťastný život a jeho smrt je plná záhad.
Proslýchá se, že měl namířeno do
Philadelphie, kam ovšem nedorazil. Byl
nalezen na Baltimore Street oblečený v
cizích šatech. Po převozu do nemocnice
na Washington College přešel z bezvědomí do deliria. Nezotavil se natolik, aby
mohl vypovědět, co se mu přihodilo.
Během čtvrté noci neustále volal jméno
,,Reynolds" a nakonec po krátké modlitbě zemřel. Nikdy se však nevysvětlilo,

Režie: John Madden

ním” jaksi nedošlo a vymoženosti moderního
světa zůstávají téměř nedostupné. Stejně tak
jsou zmateni Indií, zemí plnou kontrastů, na
jedné straně špinavou a nebezpečnou, na
druhé straně moderní, krásnou a výjimečnou.
Ze začátku to vypadá, že ani jeden ze sedmi
hrdinů netuší, co jim budoucnost v cizí zemi
přinese. Ale postupně, tak jak si vytvářejí nová
přátelství a objevují mnohé nové zážitky,
postupně zapomínají na svoji minulost a těší
se, co přinese budoucnost.
Režie:James McTeigue

co se přesně stalo. A právě to se snaží
film The Raven přiblížit. Konkrétně fiktivní popis posledních dnů života Edgara
Poea, kdy jej pronásleduje sériový vrah,
jehož vraždy jasně zrcadlí ty z Poeových
povídek.
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Boni pueri rozezní po pěti
letech prostějovské divadlo
Po pěti letech se ve středu 4. dubna do Prostějova vrátí světově proslulý chlapecký
pěvecký sbor Boni pueri. V Městském divadle v Prostějově se v 19 hodin uskuteční
Velikonoční koncert tohoto sboru, který má
za sebou více než 2800 koncertů v Evropě,
Americe a Asii.
Královéhradeckému chlapeckému sboru zdejší publikum naposledy aplaudovalo v prosinci
2006 při nezapomenutelném společném koncertu s Lucií Bílou u příležitosti oslav 100.
výročí Národního domu.
Z Prostějova zamíří Boni pueri před Velikonocemi ještě do Stavovského divadla v Praze
a po svátcích hned na turné do Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska a na Ukrajinu.
V červenci bude sbor účinkovat na prestižní
Smetanově Litomyšli, v listopadu ho čeká
turné po Francii a v prosinci pak řada koncertů v Jižní Koreji.

„Jsme velmi poctěni, že Boni pueri dokázali
Prostějov opět zařadit do svého koncertního
kalendáře. Jejich vystoupení se jistě zařadí
k velmi silným uměleckým zážitkům,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově
Alena Spurná.
Boni pueri účinkovali po boku význačných
umělců (José Carreras, Bobby McFerrin),
natáčí pro televizi a rozhlas a spolupracují s
význačnými soubory a orchestry po celém
světě. Sbor absolvuje pravidelná profesionální
koncertní turné po USA, Kanadě, Japonsku
Jižní Koreji, Číně, Velké Británii, Nizozemí,
Dánsku, Francii, Itálii či Německu.
Boni pueri rozezní prostějovské divadlo pod
vedením sbormistra Pavla Horáka, na klavír
doprovází Jitka Fraňková. Vystoupení chlapeckého sboru zároveň uzavře letošní cyklus
abonentních koncertů pořádaných prostějovským divadlem.
(eze)

Hvězda divadla Sklep Lenka Vychodilová a Ti3:

KAMDEŠ?!
Obdivovatelé Lenky Vychodilové z pražského Divadla Sklep mají v pátek 13.
dubna v 19 hodin mimořádnou příležitost užít si pěveckého i komediálního
talentu této jedinečné herečky a zpěvačky.
Městské divadlo v Prostějově uvádí
v komorním prostoru na jevišti za oponou
pořad „KAMDEŠ?!“. Jedná se o zbrusu
nové představení formace Lemura a Ti3.

„Lenka Vychodilová je duchovní matkou
Lemury i jejím ztělesněním. Ti tři jsou další
členové divadla Sklep – hudebníci David
Noll, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska,“
vysvětlila ředitelka Městského divadla
v Prostějově Alena Spurná. V představení
zazní krátké prózy českých autorů (Ivan
Wernisch, Ludvík Aškenazy, Josef Kroutvor
ad.), které zhudebnil Michal Vích. Pod názvem POVÍSNĚ vyšel projekt na CD. (eze)
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

program na duben 2012
3. 4. 9.00 a 10.15 HODIN - O ČERVENÉM VAJÍČKU A ROZMARNÉM SRDÍČKU
(Liduščino divadlo, Roztoky u Prahy)
Rozmarná Blaženka o velikonocích nemá žádného mládence, který by od ní chtěl červené vajíčko z lásky. Jednou
se právě před Velikonočními svátky u Blaženky objeví kouzelná babička, jakoby spadla z nebe. Pomáhá Blažence
s přípravou velikonočních oslav a veselými hrátkami naučí Blaženku i děti v hledišti, co všechno se má udělat, aby
se koledování vydařilo. Blaženka se polepší a sousedovic Vojta si k ní nakonec rád přijde pro vajíčko z lásky.
Předplatné Duhová kulička - 1. a 2. skupina
4. 4. 9.00 a 10.15 HODIN - O ČERVENÉM VAJÍČKU A ROZMARNÉM SRDÍČKU
(Liduščino divadlo, Roztoky u Prahy)
Rozmarná Blaženka o velikonocích nemá žádného mládence, který by od ní chtěl červené vajíčko z lásky. Jednou
se právě před Velikonočními svátky u Blaženky objeví kouzelná babička, jakoby spadla z nebe. Pomáhá Blažence
s přípravou velikonočních oslav a veselými hrátkami naučí Blaženku i děti v hledišti, co všechno se má udělat, aby
se koledování vydařilo. Blaženka se polepší a sousedovic Vojta si k ní nakonec rád přijde pro vajíčko z lásky.
Předplatné Duhová kulička - 3. a 4. Skupina
5.4. 9.00 - 18.00 HODIN - VELIKONOCE V LIDOVÝCH ŘEMESLECH
Tradiční prodejní a inspirativní akce pro širokou veřejnost s ukázkami práce lidových řemeslníků ve foyer kina
Metro 70. Vstupné: 5 Kč
6.4. 13.00 A 15.00 HODIN - HONĚNÍ JIDÁŠE (NÁM. T.G. MASARYKA)
Tradiční velikonoční obchůzka chlapců ze souborů Klásek a Kláseček z Kralic na Hané, kteří svými řehtačkami a
koledami nahrazují zvuk utichlých zvonů. Honění Jidáše patří ke starodávným lidovým zvykům, které se ještě
v některých oblastech na Hané v různých obměnách dochovaly.
13. 4. 18.00 - 22.00 HODIN - TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč
17. 4. 9.00 HODIN - O HANÁCKYHO KOHÓTA
Postupové krajské kolo pěvecké soutěže dětí základních škol ve zpěvu lidových písní.. Nejlepší čtyři zpěváci budou
reprezentovat Hanou v celostátní soutěži „Zpěváček“ ve Velkých Losinách.
24. 4. 19.00 HODIN - DIVADELNÍ KAVÁRNA - MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni! Hlavní hrdinka této komedie přijde jako hospodyně z agentury
Manželské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou okamžitě vycítí, že v tomto manželství není něco v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa.
Produkce: Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Vstupné: 180 Kč, předprodej vstupenek v pokladně kina Metro 70
27. 4.
18.00 - 22.00 HODIN - TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce.Vstupné: 60 Kč
29. 4. 17:00 HODIN - DÁMSKÁ JÍZDA
věnovaná poslední básnické sbírce prostějovského rodáka Martina Jančíka „MĚSTO NA ZNAK PADLÉ“.
Pořádáme společně s divadelním spolkem Historia.
Účinkují: Petr Pisklák, Jan Köhler a Jakub Dohnal, za klavírního doprovodu Evženie Augustinové a v režii Evy Suchánkové. Vstupné: 50 Kč. Prodej vstupenek hodinu před začátkem programu v kulturním klubu Duha.

Výstava:
10. 4. - 7. 5. - SKUPINA A - 7, OBRAZY A KRESBA
Vernisáž výstavy 10. 4. v 17.00 hodin. Výstava je otevřena denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmových projekcích a večerních klubových akcích dle programu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout i mimo uvedenou
dobu také na telefonní č. 582 329 620.

Vzdělávací a společenské akce:
19. 4.

9.30 HODIN - AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
POZAPOMENUTÁ JMÉNA „EZECHIEL AMBROS“
Řada obcí a měst měla a má své významné rodáky. V dobách jejich aktivní činnosti oceňované, chvíli po smrti ještě
více oceňované a poté - s tokem let, pozapomínané a zapomenuté. A někdy je to škoda….
Jednoho člověka, spojeného pevně s Prostějovem a jeho kulturou, nám přiblíží PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. z katedry
muzikologie FF UP v Olomouci Vstupné: (bez pololetní průkazky) 30 Kč

Pravidelná činnost:
12. 4.
9.20 a 10.30 HODIN - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města Prostějov (obřadní síň prostějovské radnice)
Kulturní program zajišťuje ZŠ E.Valenty.
16. 4.
14.00 HODIN - SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose

tvořivá dílna

osvětová akce pro veřejnost

Keramika

Den Země

KDY: pondělí 2. dubna 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.

KDY: sobota 21. dubna
od 8:00 do 13:00 hodin
KDE: náměstí T.G.M. v Prostějově
Tradiční osvětová akce u příležitosti oslav
Dne Země spojená s Ekojarmarkem. Nebude chybět ukázka lidových řemesel, ochutnávka moštů a pokrmů z biopotravin, aktivity pro děti i dospělé, ukázka živých zvířat
a bohatý kulturní program v podobě divadelních vystoupení a živé hudby.

program pro školy

Hody, hody, doprovody
KDY: úterý 3. dubna a středa 4. dubna,
vždy od 8:30 do 12:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Velikonoční program o tradicích jarních svátků doplněný o ochutnávku velikonočních
dobrot.
Programy jsou určeny ZŠ – nutno se předem objednat na adrese iris@iris.cz nebo
telefonicky 582 338 278, 603 298 039. Program trvá 60 minut (první v 8:30, poslední
v 11:30) a je pro jednu třídu (min. 10 žáků,
max. kolem 30 žáků). Cena 20 Kč na žáka.

tvořivá dílna

Keramika
KDY: pondělí 30. dubna
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.
přírodovědná soutěžní stezka pro děti

Zelená stezka – Zlatý list
exkurze

Archeologické i přírodní
zajímavosti u Běleckého mlýna
KDY: sobota 14. dubna od 8:00 do 15:00
KDE: odjezd vlakem do Lutotína
z Prostějova hl. nádraží v 8:02 hod.
Vycházka zaměřená na archeologické nálezy a studánky v okolí Běleckého mlýna.
Trasa povede z Lutotína přes Bílou horu s
chráněným územím Na Hůrkách k
Běleckému mlýnu, dále po žluté značce
kolem Zámečku do Ptenského Dvorku.
Nad Běleckým mlýnem navštívíme
s archeologem Dr. Šmídem hradisko
z pozdní doby kamenné „Hrad u Bílovic“.
Dále pokračujeme kolem několika studánek, obory s daňky, nových božích muk
a Zámečku až do Ptenského Dvorku. Cestou se zastavíme u Keltské studánky a společně ji vyčistíme.
Délka celé trasy asi 10 km. Návrat do Prostějova vlakem ze Ptení do 15 hod.
tvořivá dílna

Keramika
KDY: pondělí 16. dubna 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.

KDY: čtvrtek 3. května
KDE: biokoridor Hloučela
7. ročník místního kola celostátní soutěže
Zelená stezka - Zlatý list, konané formou soutěžní stezky se stanovišti, která jsou zaměřená
na praktické poznávání přírody a na znalosti
v ochraně přírody a životního prostředí. Soutěž je určena pro děti ze zájmových oddílů či
žáky škol od 6 do 15 let. Přihlášky přijímáme
do 20. dubna na adresu: iris@iris.cz
program pro školy

Živá zahrada
KDY: pátek 4. května od 8:30 do 12:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Interaktivní program o tom, jak do zahrad
přilákat a udržet v nich ptáky, hmyz, obojživelníky a další živáčky.
Program je určen ZŠ – nutno se předem
objednat na adrese iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278, 603 298 039. Program
trvá 60 minut (první v 8:30, poslední v 11:30)
a je pro jednu třídu (min. 15 žáků, max.
kolem 30 žáků). Cena 20 Kč na žáka.
Akce finančně podpořili:
Město Prostějov,
Nadace Partnerství v rámci
Blokového grantu - Fondu pro NNO

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

LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY

Hraje se ve středu 4. dubna v 16:30 hodin
v prostorách Církve bratrské Šárka 10a (za školkou), Prostějov
Vstupné dobrovolné
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Divadlo Point při Gymnáziu
J. Wolkera ovládlo přehlídku
Na 10. ročníku prestižní divadelní přehlídky
Valašské křoví 2012 ve Slavičíně získalo studentské Divadlo Point celou řadu ocenění a
stalo se tak nejúspěšnějším souborem letošního roku. Za inscenaci francouzské detektivky R. Thomase Druhý výstřel obdrželi
cenu za herecký výkon Karolína Vejmělková
a Jakub Hyndrich a za režii Vojtěch Pospíšil.
Toto představení také vybojovalo nejvyšší
ocenění za divadelní inscenaci a postup na
celostátní přehlídku Piknik 2012 ve Volyni.
Moderně pojatá hra vytvořená z textů
antického básníka Umění milovat podle Ovi-

dia režii Aleše Procházky získala čestné
uznání a doporučení na Wolkerův Prostějov.
Nejmladší divadelníci ze souboru Problém
Divadla Point prorazili se svou detektivní
parodií na motivy textů W. Allena Velký šéf
v režii Martiny F. Smékalové. Vybojovali si
postup na celostátní přehlídku Mladá scéna
v Ústí nad Orlicí a představitel hlavní role
David Krchňavý si odnesl cenu za herecký
výkon.
Představení vznikla za podpory Města Prostějova, Gymnázia J. Wolkera a společnosti
Gaudeamus, o.p.s.
-js-

BOHOSLUŽBY O VELIKONOČNÍ NEDĚLI
8. 4. 2012 V PROSTĚJOVĚ
8. 4. VELIKONOČNÍ VIGILIE - oslava Kristova vzkříšení
Povýšení sv. Kříže
20.00 hod
sv. Petr a Pavel
20.00 hod
8 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - HOD VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Povýšení sv. Kříže
7.30, 10.30 hod
sv. Petr a Pavel
9.00, 18.30hod
sv. Cyril a Metoděj
9.00 hod
u Milosrdných
10.00 hod
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Velikonoční vigilie - 5.00 hod
9.00 hod
sv. Josef (Krasice)
18.00 hod

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE VE ZPĚVU DĚTÍ, MLÁDEŽE
A JEJICH RODIČŮ BUDOU V TOMTO ROCE
V DUBNU A KVĚTNU 2012 .
Každoročně pořádá hudební agentura
„BOM MUSIC“ ve spolupráci s městem
Prostějov, s podporou Krajského úřadu
Olomouc a mediálním partnerem Radia
Haná – 3 regionální soutěže ve zpěvu.
V letošním roce převzali záštitu nad
všemi těmito soutěžemi také poslanci
Parlamentu ČR a to MUDr. Pavel Holík
a ing. Radim Fiala.
1) v sobotu 14. dubna 2012 - 14. ročník
soutěže HANÁCKÝ SKŘIVAN dětí od 4 15 let včetně, soutěžící zpívá 1 písničku.
2) v sobotu 5.května 2012 – 9.ročník soutěže HANÁCKÝ SKŘIVAN mládeže od 15
– 20 let včetně, soutěžící zpívá 1 písničku.
3) v sobotu 19. května 2012 – 7. ročník
soutěže ZPÍVAJÍCÍ RODINA – zpívají
děti do 15.let s rodiči event. i prarodiči,
soutěžící mohou zpívat 3 písničky.
Jedná se o zpěv populárních písní, lidových
písní, folk-country a podobně, kromě neslušných písní není nic limitováno, co kdo chce
zpívat

Všechny
soutěže
se
uskuteční
v Prostějově – v Přednáškovém sále
Národního domu (tj. Městské Divadlo
Prostějov) a začátek je v 8.00 hodin dopoledne. Soutěží se účastní děti, mládež a
jejich rodiče z regionu Olomouc, ale
nebráníme se i zájemcům z regionů
jiných, na kvalitě to rozhodně přidá. Soutěžící může zpívat sám nebo v duu, triu a
přitom se doprovázet na vlastní hudební
nástroj nebo donést hudební podklady na
cédéčku, minidisku nebo MP3. Snažte se
přihlásit alespoň 3 dny před termínem
soutěže, abychom věděli kolik bude účastníků taky kvůli odměnám.
Každý účastník soutěží dostane sladký
dárek a vítězové velmi hodnotné odměny –
všechny Vás srdečně zveme!
Informace získáte na pořádající Agentuře
BOM MUSIC, e-mail: mobo@quick.cz
nebo mobil 602 740 978.
Ing.Bohumil Moudrý
ředitel Agentury BOM MUSIC.

Výstava v archivu
Přijměte pozvání na výstavu prací prostějovského rodáka Ing. Aloise Smékala,
která se uskuteční v sále Státního okresního archivu v Prostějově. Vernisáž
výstavy proběhne ve čtvrtek 12. dubna
2012. Bude zahájena v 16.00 hod. krátkým
varhanním koncertem Karla Hinera v kos-

tele sv. Jana Nepomuckého (Milosrdných
bratří) v Prostějově, pokračovat bude od
17.00 hodin v sále Státního okresního
archivu Prostějov na Třebízského ulici.
Výstava potrvá do 9. 5. 2012. Bude přístupná v pracovní dny, a to v pracovní
době.
-rh-

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
web: www.reikimorava.cz IČ: 22902881
tel: 00 420 582 336 195, mobIL 608 707 12
e-mail: asociace@reikimorava.cz
čtvrtek 19. dubna 2012, 18.00 hodin
Klub AREIM - Národní dům v Prostějově - červený salonek
ROK 2012 z pohledu NUMEROLOGIE - přednáška vynikajícího numerologa Ing. Zdeňka
KOVARŇU, která navazuje na přednášku astrologa z minulého Klubu AREIM, přičemž konkretizuje a doplňuje charakteristiku roku 2012. Součástí přednášky bude i praktický
návod individuálního výpočtu situace podle numerologické tabulky, kterou obdržíte.
ENERGIE REIKI - ENERGIE PRO KAŽDÉHO
- informaci 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.
- www.reikimorava.cz
HARMONIZAČNĚ - LÉČEBNOU MEDITACI
- povede Mgr. Erika BÁBKOVÁ - známá ekoložka a biotronička - www.erikababkova.cz
Srdečně zveme širokou veřejnost. Vstupné - členové AREIM 60 Kč, ostatní 100 Kč.
sobota 28. dubna 2012, 9.00 hodin
Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ – zámek Plumlov
Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace (naladění) a následuje seminář o práci
s energií REIKI s průběžným procvičováním jednotlivých technik, které jsou součástí výuky
prvního stupně. Iniciace(naladění) probíhá vždy individuálně.
Získáte diplom a manuál. Samozřejmě ti, kteří již mají I. stupeň u Dr. Hodka
nebo Mgr. Frantise mohou přijít na opakování.
Nezapomeňte se přihlásit na mailové adrese AREIM.
Semináře s iniciací na jednotlivé stupně REIKI povede:

Mgr. Rudolf A. FRANTIS,
mistr/učitel REIKI Usui shiki ryoho,
předseda ASOCIACE REIKI MORAVA o.s.

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

A vi to celé Prostějov
V sobotu 14. března se v Městské knihovně Prostějov konal křest knihy významného regionálního spisovatele Karla
Foltina, který je známý také díky svému
působení v Ptenském dětském divadle.
Jeho nová kniha A vi to celé Prostějov má
podtitul Povídání a příběhy na motivy
pohádek, legend, pověstí, kramářských
písní, historek a událostí, které se vyprávěly
v minulosti v Prostějově. Za přítomnosti
primátora Miroslava Pišťáka a náměstkyně
Ivany Hemerkové pokřtili novou knihu
autor Karel Foltin, ilustrátorka Jana
Zimčíková a grafička Magdalena Jansová.
Čtení povídek z knihy vystřídala autogrami-

áda, možnosti získat podpis autora využilo
mnoho jeho příznivců. Knihu je možné
zakoupit v čítárně v přízemí Městské knihovny Prostějov.
-red-

Charitativní ples
Pátek 6. dubna 2012 od 20.00 hodin
ve Společenském domě

Výtěžek akce putuje na onkologickou ambulanci v Prostějově.
K tanci a poslechu hraje kapela Kanci paní nadlesní
Organizátoři: Jana Větříšková (janavetriskova@seznam.cz), Tomáš Lázna
(604 827 431), Tereza Dokládalová

DUBNOVÁ PROMENÁDA

Divadelní klub Historia a Okrašlovací spolek města Prostějova pořádají v tomto roce
již čtvrtou promenádu, a to v neděli, dne 14. 4., tentokráte až v 16.00 hodin. Přednáška spojená s promenádou se bude týkat domů č. 8,9 na náměstí TGM.
Akce se koná za finanční podpory města Prostějova.
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Pernštejnský rok - přednáška Klubu historického
a státovědného v Prostějově
Stává se již pomalu tradicí,
že pravidelně na třetí úterý
v měsíci si Klub historický
a státovědný v Prostějově
nachystá nějakou akci pro
veřejnost. Stejně tak tomu
bude v měsíci dubnu, na
kdy si členka klubu a pracovnice Muzea Prostějovska v Prostějově PhDr.
Michaela Kokojanová připravila přednášku na téma Pernštejnský rok a Prostějov aneb dva Vratislavové, jeden
Vilém, dva Janové a Vojtěch ryze prostějovský.
V letošním roce organizuje Ministerstvo
kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem projekt a kulturní akce
Pernštejnský rok 2012, který je součástí
ojedinělého výstavního a vzdělávacího

projektu Po stopách šlechtických rodů. K zahájení letošního projektu došlo již
v lednu 2012. Následovat
bude řada dalších kulturních
akcí, přičemž hlavní program
bude zahájen 30. dubna otevřením výstavy Pernštejnové
a jejich doba v Salmovském
paláci v Praze. Přednáška
PhDr. Kokojanové tak se tak vhodným
způsobem zařadí k pernštejnskému projektu a jistě přinese prostějovské veřejnosti
zajímavé informace o šlechtickém rodu,
který v letech 1495-1599 vlastnil plumlovské panství i s městem Prostějovem. Přednáška se uskuteční v úterý 17. dubna 2012
v 17 hodin ve výstavním sále Státního
okresního archivu Prostějov v Třebízského
ulici.
-tc-

Hodina (zpěvu) tance
Je tu jaro, je tu duben, je tu taneční obor
Základní umělecké školy Vl. Ambrose a
zve všechny své příznivce 24. dubna 2012
do Městského divadla v Prostějově na
představení
HODINA (ZPĚVU)TANCE.
A proč takto radikálně změněný název? Inspirací letošního představení jsou pánové Z. Svěrák a J. Uhlíř a jejich pořad Hodina zpěvu.
Hudba a texty těchto dvou autorů bude
naplňovat program celé první části, v níž se
představí všichni žáci I.cyklu tanečního
oboru. A jak již čtenář pochopil, nebudeme
zpívat, ale tančit, proto „Hodina tance“. Autorská dvojice Svěrák/Uhlíř jsou také autory
písní k pohádkám a my jsme si jednu z nich
vybrali. Diváka tedy čekají zbrusu nové choreografie na texty a hudbu známé dvojice.
Druhá část programu je již tradičně věnovaná
žákům starších ročníků – členům našich souborů „Buď ZUŠ Junior“, „Buď ZUŠ“ a absolventům I. a II. cyklu. Hudba i náměty choreografií budou již pestřejší a všechny uvedené

Zveme Vás do Muzea Prostějovska
v Prostějově nikoliv na pohádku, ale na
výstavu o peněžnictví rodu Habsburků.
Časově je výstava průřezem období vlády
habsburského rodu na českém trůnu, tedy
1526-1918. Budete moci sledovat, jak se
vyvíjela měna v zemích Koruny české po celá
4 staletí. Nenabídneme Vám sice vyčerpávající přehled, protože se jedná o exponáty převážně ze sbírek prostějovského muzea, ale i
tak uvidíte mnoho mincí i papírových platidel.
K výstavě je připraven doprovodný program
pro děti, avšak vyzkoušet své znalosti
z dějepisu nebo starodávné kupecké počty si
může každý.

Co nestojí za zlámanou grešli? Co koupíme za
babku? Jak vypadá někdo, co je za groš kudla?
Na takové a jim podobné otázky Vám
výstava pomůže najít odpověď. Výstava
potrvá od 26. dubna do 17. června 2012.

6. ročník výstavy Jaro na Hané
Muzeum Prostějovska pořádá od 12.
dubna do 10. června 2012 ve výstavním
sále Špalíčku výstavu Jaro na Hané.
Výstava navazuje na předchozích pět
ročníků a jsou na ni vystaveny práce přihlášených dětí a žáků z mateřských a základních škol a dětských domovů. Nejlepší práce
budou vyhodnoceny odbornou komisí.
Ocenění získají diplom a věcnou cenu 18.
dubna 2012 ve 14.00 hod v divadelním sále
Městského divadla v Prostějově.

Výstava je rozdělena na věkové kategorie
- mateřské školy, 1. až 5. třída,
a na tematické okruhy kraslice – zdobení
vycházející z lidových tradic (vosková batika reliéfní a smývaná, rostlinná batika, gravírování, olepování slámou), keramika– jarní
motivy ve figurálním ztvárnění i ve zdobení
užitých předmětů vztahujících se k velikonočním svátkům, velikonoční pečivo - perníky,
figurální kynuté a výtvarná práce - formát A3
- s jarní tematikou.
-js-

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM PRO DUBEN 2012
tance se úspěšně představily v tanečních přehlídkách celostátní úrovně.
Navíc diváky čekají dvě zajímavá překvapení,
která potěší nejen je… Proto neváhejte, nečekejte a v úterý 24. dubna 2012 v 18.00 hodina
do Městského divadla v Prostějově rychle
spěchejte. Strasti, starosti nechejte doma –
Hodina (zpěvu) tance Vás volá!!!!
Srdečně zveme Pavla Krieger Jahodová, tanečníci a „Buď ZUŠ“ a „Buď ZUŠ Junior“.
-zuš-

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

Velikonoční prázdniny
ICM Prostějov bude mít v době velikonočních prázdnin, tj. ve dnech 5. až 9. 4.
2012, otevřeno pouze ve čtvrtek 5. 4., a
to od 10:00 do 16:00 hod., ve dnech 6. až
9. 4. bude ICM zavřeno.
Akce plánované na duben
Den internetu zdarma
Na úterý 17. dubna chystáme pro všechny zájemce Den internetu zdarma u příležitosti Evropského dne informací pro
mládež (17. dubna) a Světového dne
duševního vlastnictví (26. dubna). Přijít
můžete kdykoliv v otevírací době ICM.
Také pro vás bude připravena tematická
nástěnka se zajímavými informacemi.
Evropská unie v otázkách
Také letos připravilo MEIS Prostějov působící při ICM Prostějov ve spolupráci Europe Direct Olomouc internetovou soutěž pro
mládež s názvem „Evropská unie
v otázkách“. Každé dubnové pondělí se v
12:00 hod. objeví trojice soutěžních otázek

Peníze králů a císařů jednoho rodu

na webu www.icmprostejov.cz. V každém
kole losujeme ze správných odpovědí jednoho výherce a po skončení soutěže vylosujeme výherce hlavní ceny, kterou
v letošním roce bude tablet. Zapojit se
můžete kdykoliv, soutěž končí 7. května.
Galerie pro duši
Každý všední den můžete v otevírací
době ICM Prostějov navštívit také naši
Galerii pro duši. V dubnu se můžete přijít
podívat na soutěžní výtvarné práce žáků
církevních škol na téma Společenství.
Přivítejte jaro sportem
Už znáte našeho dobrovolníka z Islandu?
Birgir je velkým milovníkem všech sportů,
a proto si pro vás připravil dvě zajímavé
odpolední aktivity - Foot Volleyball a DDR
odpoledne. V pondělí od 14:30 do 16:00
si můžete přijít vyzkoušet Foot Volleyball,
ve středu ve stejný čas pak taneční podložky a počítačovou hru StepMania.
Více informací najdete na
www.icmprostejov.cz.

HUDEBNÍ OBOR
20. ročník festivalu Prostějovské dny hudby
16. 4. 2012 v 19.00 hod. sál MD
Zahajovací koncert - Václav Hudeček a Camerata Moravia Olomouc
19. 4. 2012 v 17.30 hod. sál ZUŠ
I. Absolventský koncert žáků ZUŠ
21. 4. 2012 v 17.00 hod. přednáškový sál ND
Jazzový koncert žáků Arnolda Prokopa
25. 4. 2012 v 17.30 hod. - sál ZUŠ
2. absolventský koncert žáků ZUŠ
26. 4. 2012 – v 17.00 hod. sál ZUŠ
Besídka žáků (soubory,komorní soubory)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
20.4. 2012 divadlo Point – 18.00 hod. Pohádka do dlaně
Premiéra pohádky o čtyřech ročních obdobích. Režie: Jana Turčanová, Hudba: Arnold Prokop, Scéna a výprava: Pavla Krieger Jahodová a Jan Hanuščák, Hrají: DS J.E.Š.T.Ě.R.K.Y
VÝTVARNÝ OBOR Galerie Linka – Kravařova ul.
Mezi nebem a zemí - Vernisáž 27.3. 2012 v 17.30 hod
Výstava fotografií p. Zdeněk Pella

Bára Basiková v Prostějově
,, Své myšlenky spřádám“. Tak se jmenuje
koncert Dechového orchestru ZUŠ
Vl.Ambrose v Prostějově, který se uskuteční
v neděli 22. dubna 2012 v 17 hodin
v prostějovském divadle v rámci festivalu
Prostějovské dny hudby.
Jak se již stalo tradicí, nebude na koncertu ani
tentokrát chybět významný host. Letos si
orchestr přizval ke spolupráci zpěvačku Báru
Basikovou.
Zpěvačka se již ve svých dvanácti letech zúčastnila s písní Markétka soutěže Zpívá celá rodina.
Od roku 1982 veřejně vystupovala se skupinou
Precedens a o čtyři roky později s rockovou for-

mací Stromboli. V roku 1994 se rozhodla vstoupit do rockové opery Jesus Christ Superstar, ve
které ztvárnila roli Máři Magdaleny. Tuto roli
lze nazývat jako životní a hrála ji po čtyři roky.
Následovaly další muzikály Rusalka, Johanka
z Arku a Kleopatra. Je také autorkou několika
písňových textů a románu Rozhovory s útěkem.
Ale nejen písně v podání Báry Basikové zazní
na koncertu ,, Své myšlenky spřádám“.
Také orchestr si připravil nový koncertní program, který bude mít svoji premiéru.Věříme, že
Vám tento koncert zpříjemní jarní dny.
Vstupenky v ceně 200 a 100 Kč si můžete
zakoupit v předprodeji divadla.
-zuš-
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci dubnu
19. 4. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „EINSTEINOVSKÉ MÝTY“
K osobnosti a popularitě Alberta Einsteina patří i to, že jeho dílo a osobnost
jsou spojeny s nepochopením, mylnými výklady a legendami. Přednáška
se bude věnovat těmto tématům: Co to je teorie relativity? Jsou závažné
pochybnosti o její správnosti? Byl Einstein jejím jediným a hlavním tvůrcem? Mýlil se někdy Einstein a v čem? Je část Einsteinova díla před veřejností utajována? Přednáší: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (*1944), Ústav
fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
Brno. E-mail: novotny@sci.muni.cz. Fyzik, filosof, publicista (např. viz Listy - časopis pro
politickou kulturu a občanský dialog), překladatel, žije v Brně. Vstupné 20 Kč.
16. – 22. 4. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU A DNEM ZEMĚ
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena
- každé odpoledne v 15.00 hodin pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání
pozorování je bezmračná obloha.
- každý večer (neplatí 19. 4. – večerní přednáška) ve 20.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
Součástí těchto pozorování bude u příležitosti nadcházejícího Dne Země i krátká prezentace
o přírodních krásách naší Země.
- v sobotu ve 14.00 hodin na soutěž pro děti starší deseti roků,
- v neděli od 14.00 hodin soutěž pro děti.

tel. 582 344 130

21. 4. VE 14. 00 HODIN, SOBOTNÍ KOSMONAUTICKÁ SOUTĚŽ „CHCI
BÝT KOSMONAUTEM!“ URČENÁ DĚTEM OD 10 ROKŮ
Cyklus soutěží, který se bude celý školní rok 2011/2012 věnovat kosmonautice.
Konkrétně této soutěži bude předcházet povídání o letech meziplanetárních sond,
které opustily sluneční soustavu 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.
22. 4. VE 14.00 hodin, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2011/12
„NOČNÍ OBLOHA“ – JARNÍ OBLOHA
Soutěži bude předcházet povídání o jarních souhvězdích i o pozorovatelných planetách. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě
děti 30 Kč.
XX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11-ti leté děti. Schází se každou středu v 16.30 hodin. Dubnová setkání budou věnována kosmonautice. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním
Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XLI. ROČNÍK KLUBU gemini
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho
láká poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
programů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 5., 12. a 26. dubna v 16.30
- pozorování slunce se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém hodin a 19. dubna v 18.00 hodin. Obsahem setkání budou lekce o planetách typu
ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15.00 do 16.00 hodin
Jupitera. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpo- večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se konají každé pracovní pondě- zději při první návštěvě klubu.
lí a čtvrtek (neplatí 19. 4. – večerní přednáška) od 20.30 do 21.30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před kon- VÝSTAVY Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
cem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a děti 30 Kč. STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.
NEMÁTE CHUŤ NA MĚSÍC?
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě
Každou dubnovou středu v 15.30 hodin. Tvar Měsíce se stále mění. V pohádce je toho jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné
příčinou Šubršábršáh, který Měsíc stále ujídá. Je to tak ale doopravdy? Vstupné 10 Kč. 10 Kč. Výstavy také zdarma zapůjčujeme.
Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 30 Kč.
Změna programu vyhrazena.

ZTRACENÉ SNÍMKY ČEKALY NA MĚSÍCI SKORO 40 LET!
Apríl neboli duben je měsíc, který je
v celém svém rozsahu měsícem jarním. Název apríl pochází ze starého
římského kalendáře, kde se tento jarní
měsíc nazýval Aprilis. Původ názvu
tkví v latinském slovu aperire, což
znamená otvírat, zde zřejmě ve smyslu jarního otevírání přírody. První
dubnový den, tzv. Den bláznů, se prý
zrodil z dávnověkých evropských svátků jara, při nichž byly běžné žerty,
převleky a snaha napálit druhé. Podle
další z teorií vznikl apríl už ve starém
Římě coby součást bujarých oslav
vítajících jaro. V Čechách pochází
první písemná zmínka o aprílovém
žertování z roku 1690. Apríl tehdy
spočíval hlavně v tom, že se lidé
navzájem posílali pro muší sádlo, semtele, zaječí peří či vtipné semínko.
Duben je ovšem také měsíc, v jehož
průběhu – konkrétně 12. dubna – si připomínáme Světový den kosmonautiky.
Kosmonautika ještě nedávno byla zastřena spoustou větších nebo menších tajemství. Ovšem jak se v posledních letech
otevírají archivy, dovídáme se i z tohoto
oboru další a další překvapivé informace.
Tak např. před čtyřmi roky, konkrétně 1.
dubna, uveřejnila NASA (americký
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) tuto překvapivou zprávu:
Posádce Endeavour STS 123 se na její
misi, jejímž úkolem bylo důkladné zmapování povrchu Měsíce za použití
nejmodernějších monitorovacích zařízení, podařil husarský kousek. Systémy

Endeavouru neplánovaně zaznamenaly
unikátní záběr. Zvláště silný odlesk z
temné strany Měsíce. Při detailním
snímkování se zjistilo, že jde o zapomenutý fotoaparát Nikon Photomic FTn.
Fotografie, které se po 39 let ukrývaly ve
speciálně upraveném těle Photomicu
FTn, byly pro vědecký tým NASA doslova šokem. "Zatím nemůžeme prozradit
více než že to, co jsme na fotografiích
spatřili, vrhá úplně nové světlo na to, co
se dělo při prvním přistání lidí na
Měsíci," říká mluvčí NASA Michael
Griffin. NASA mimochodem tímto nálezem přiznává, že minulých 39 let "ztrátu"
Nikonu posádky Apolla 11 tajila.
Zároveň uvedla, že mise Apollo 15 měla
Nikon Photomic FTn z roku 1969 najít,
ale nepodařilo se, protože se mise setkala
s nepředvídatelnými potížemi na povrchu
Měsíce. "Jsou určité důvody, které vám
nemohu sdělit, ale které nás nutí o některých záležitostech informovat obezřetně.
Tato zpráva je ovšem natolik šokující, že

jsme se rozhodli některá fakta z výzkumu
vesmíru uveřejnit," doplňuje mluvčí
NASA. Proti původním předpokladům
tak byla na poslední chvíli změněna trasa
Endeavouru a NASA poslala posádku na
neplánovanou zastávku na Měsíc. Není
pochyb, že nález je pohřešovaným fotoaparátem Michaela Collinse, člena posádky Apolla 11, který jej na povrchu našeho nejbližšího vesmírného souseda nedopatřením zapomněl. NASA tak paradoxně konečně drží v ruce nevyvratitelné
důkazy toho, že 21. 7. 1969 na Měsíci
opravdu přistáli první Američané, a
končí tak dlouholeté spekulace přetrvávající i po studené válce, že celá mise
byla propagandistický podvod. Zprávu o
nalezení fotoaparátu Nikon Photomic
FTn však NASA zatím nechce příliš
komentovat. Vyšla najevo poslední březnový čtvrtek 2008 během tiskové konference, kterou uspořádala čerstvě navrátivší se posádka mise Endeavour - STS
123 (v NASA Kennedy Space Center na
Floridě). "Byla to jedna z nepozoruhodnějších misí, jakou jsem si mohl
představit," tvrdil tajemně hned po
návratu velitel Endeavouru Dominic
Gorie. A není se čemu divit. Mise
Endeavour STS 123 s sebou přivezla
"pozoruhodný suvenýr."
(Poznámka: Endeavour - STS 123 původně mise k Měsíci, mapující jeho
povrch za účelem nalezení možných míst
pro přistání lidské posádky, která se
však stala další posádkou, která přistála
na jeho povrchu.)

Zpověď: John Birt, bývalý ředitel
BBC John přišel s dalším důkazem,
který dlouho schovával, než se odhodlal zveřejnit ho. Vypátral dopis od
Michaela Collinse neznámému příteli,
kde mj. píše: "… mise Apolla 11 byla
plná nebezpečí a zvratů, měli jsme
nervy na dranc a do toho ještě ta trubka Armstronga. Hrál pořad dokola
jednu písničku, nic jiného neuměl a já
už z toho šílel. Šel jsem se projít na
povrch Měsíce a nafotit modul i Zemi.
A tam jsem to uviděl. Otisk boty, který
jsme rozhodně neudělali my!!! A před
sebou něco… To se nedá popsat…
Sevřelo se mi hrdlo, málem jsem
omdlel, fotoaparát mi vypadl z rukou
a rozběhl jsem se do modulu. Nikdo
už pak ven nešel. NASA a vláda nám o
tom zakázala mluvit, ale teď už je to
jedno. Chci znát pravdu. Juriji, co o
tom víš? Tvůj Michael alias Miša!"
-jp-
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu

Dne 15. března 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví
občánci města Prostějova:

Filip Jančík
Anežka Pášová
Isabella Němcová
Šimon Švec
Nela Navrátilová
Viktorie Štefková
Monika Kadlecová
Lukáš Holba
Gabriela Zelinková
Nikola Roubíčková
Leontýna Všetičková
Tereza Lišková
Vojtěch Valter
Filip Mauler

Sophie Navrátilová
Josef Vašků
Nela Rosypálková
Theodor Kousal
Miroslav Zaoral
Karolína Divišová
Kamila Klíčová
Karina Klíčová
Ondřej Benda
Lucie Omelková
Nikol Rundtová
Sofie Paulová
Tereza Klusáková
Bartoloměj Tomáš Kratochvíl

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.

Sídliště svobody 6
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
www.facebook.com/cipisekprostejov.cipisek
tel. 723 436 339, 602 364 874

Duben na téma Zelená přírodě
Na všechny programy MC Cipísek, kromě odpolední herny, je
potřeba přihlásit se z kapacitních důvodů předem.
Cyklus programů duben-červen začíná 10.4.

Beseda s dr. Jiřinou Prekopovou- Škola lásky v rodině

jedinečná beseda ze světoznámou dětskou psycholožkou a rodačkou z Prostějova
středa 25. dubna v 18 hodin v přednáškovém sále Národního domu
Předprodej vstupenek v MC Cipísek v odpoledních hernách.

Kurz efektivního rodičovství

- poslední kurz v tomto školním roce! Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly? Pro rodiče dětí všech věkových kategorií.5 podvečerních setkání vždy ve čtvrtek od 18.00 do
20.30/termín zahájení po naplnění kurzu.Omezený počet míst- max. 9.
Přihlášky co nejdříve.

Individuální psychologické poradenství

První občánek přivítán

individiuální poradenství s psycholožkou – na objednávku

Jak podpořit zdraví II.

beseda nejen o zdravé výživě, bylinkách, aromaterapii a čínské medicíně
středa 11.4. od 18 hodin

Kreativní večer- Jarní drátkování

tvořivý večer pro dospělé - drátkování pro začátečníky
středa 18.4. od 18 hodin

Týden bez úrazů

16.4.-20.4. týden prevence úrazů dětí ve všech programech MC

Čarodějnický týden

23.4.-27.4. čarodějnický víceboj ve všech programech MC
Čarodějnické a kouzelnické kostýmy vítány!
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhaj
vždy v pondělí a ve středu 15.00-17.00
Volné herny se nekonají: v době burzy 2.4. a 4.4. a v den besedy 25.4.

Vedení města Prostějova přivítalo oficiálně prvního občánka města Prostějova roku 2012,
kterým se stal Tobiáš Hájek.

JEŽEK A SNĚHULÁK
Představení pro děti - neděle 15.4.2012 v 15:30
Přednáškový sál Církve československé husitské.

„Ježkovy oči! Ona už je zima!“ Velké dobrodružství jednoho zvědavého a vůbec neospalého ježka, které se klidně mohlo odehrát zrovna na vaší zahradě. Proč musí ježci
na zimu spát? Proč nemůžou odletět s čápama do Afriky? Kdo si to vymyslel tohleto
spaní? A kdo to sem na nás v zimě sype ten sníh? Pohádka pro malé i nejmenší i pro
rampouchy dospělácký!
Ježek a Sněhulák je původní autorská pohádka Divadla Plyšového Medvídka v režii
Konráda Popela, renomovaného autora úspěšných představení pro děti (dříve umělecký šéf Divadla Polárka v Brně či kmenový režisér Loutkohry Jihočeského divadla
v Českých Budějovicích). Pohádka je určena dětem od tří let, není závislá na světelné
či zvukové technice, je přenositelná jak do interiéru, tak do exteriéru. Představení hrají
tři herci s velkými loutkami (muppety) a doprovází je živá hudba.
Srdečně zve Konrád Popel, www.divadloplysovehomedvidka.cz

Bližší informace a aktuální počet volných míst na www.mcprostejov.cz nebo na
www.facebook.com/cipisekprostejov, e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Slavná prostějovská rodačka Jiřina Prekopová
přijede besedovat o lásce v rodině
Škola lásky v rodině, to je název besedy,
kterou pořádá MC Cipísek 25. dubna v
přednáškovém sále Národního domu.
Tam si se svými rodáky přijede povídat
světoznámá dětská psycholožka PhDr. Jiřina Prekopová, kmotra prostějovského
Cipíska. Jiřina Prekopová je diplomovaná
psycholožka a psychoterapeutka. V těchto
profesích se ale mohla uplatnit až po roce
1970, po emigraci do Německa, kde žije
dosud. Je autorkou řady vědeckých článků
a vědecko-populárních knih, z nichž některé se staly bestsellery a byly přeloženy do
23 jazyků (Malý tyran, Děti jsou hosté,
kteří hledají cestu, Když dítě nechce spát a výchova láskou, který podporuje pozitivní
řada dalších) .V současnosti je J.Prekopová rodičovství. Beseda v Prostějově je určena
autorkou projektu Obnova lásky v rodině – pro širokou veřejnost.
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INZERCE

Vážení zákazníci,
v měsíci březnu jsme pro Vás otevřeli
v přízemí OD Prior Prostějov
novou prodejnu

SKLO-PORCELÁN
Nabízíme kvalitní Český porcelán a sklo za výhodné ceny
ceny..

V naší nabídce je také zajištění zboží např.
pro školní jídelny, instituce, restaurace apod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Aktuálně

Informace

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

Sněženky, machři a snowborďáci aneb Jak jsme si zalyžovali v Alpách
Kdo by neznal slavné filmové evergreeny? Teď už jen přijít na to, podle
jakého scénáře se odehrával letošní lyžařský výcvik druháků z prostějovského Trivisu. Letos proběhly dva kurzy
za sebou. Oba na stejném místě a přece každý jiný.
Kurz první aneb Mlha za
mnou mlha přede mnou
Blíží se půlnoc, všude tma a mráz a
my se snažíme co nejpohodlněji uložit na sedadla autobusu a spát, protože ráno na nás na konci Alpenstrasse
čeká modrá, červená, černá… řada
krásných sjezdovek.

Asi jsme opravdu tvrdě usnuli, protože najednou jsou kolem nás obrovské
závěje a kola autobusu je třeba obout
do sněhových řetězů - první dobrá rozcvička. A za chvilku už naše zavazadla
přestupují do rolby a my se snažíme za
mlhou hustou tak, že by se dala krájet,
vytušit překrásné panorama Alp…
No nic, počkáme si, řekli jsme si statečně a vyrazili do chaty. Mlha a mráz
se nás ale držely ještě pár dní, tak jsme
si těla večer prohřívali v sauně a pořádali turnaje ve stolním tenisu. Někteří
se tak vžili do twistru, že jsme se báli,
že už je nikdy od sebe nerozmotáme.
Ke konci kurzu se na nás konečně
usmálo sluníčko a Alpy se nám před-

vedly v celé své kráse, modřiny a boule
byly rázem zapomenuté a nám se už
vůbec nechtělo zpátky domů…
Kurz druhý
aneb Po stopách Yettiho
A ještě jednou totéž, půlnoční odjezd na
hory, jen osazenstvo je trochu jiné…, do Alp
vyráží 2. A. Už trochu vědí, co se na ně chystá,
protože spolužáci jim barvitě vylíčili své zážitky,
předvedli boule a modřiny, ať už osobně nebo na
Facebooku, a samozřejmě patřičně přeháněli!
Mlha se ale nekonala, rozfoukal ji
pořádný vítr, který nám na sjezdovkách
přidával na rychlosti, a o co víc svítilo
sluníčko, o to víc bylo mrazivo!

Nazuli jsme lyže, snowboardy, bigfooty…každý podle svých schopností a
odvahy a vyrazili na svah. Před odjezdem na lyžák nám totiž přišla jedna smska:Užijte si lyžovačku a pozor na toho
chlupatýho pána, co běhá po horách. Yetti mu myslím říkají :o)…
Co kdyby ho někdo našel, takže hurá i
do Freestyle, on tam někde určitě bude!
Hledali jsme vážně všude, v kosodřevině, v závějích, v lanovce…a nic.
Večer jsme se vrhli hladoví jak vlci na
výborné jídlo pana kuchaře, kterého každý chválil, a protože nás políbila múza,
hráli jsme po večeři pantomimu, veršovali, zkrátka jsme si Alpy všichni dosyta
užili. Příští rok zase!

INZERCE

Nový ve starém kabátě?
Tak by se dalo specifikovat nový trend,
který zažívá nám prostějovským již známá a zaběhnutá prodejna vozidel CHEVROLET na Brněnské ulici. Tuto prodejnu
známe právě z nabídky již zmiňovaných
vozidel Chevrolet a Honda.
Nyní po zralé úvaze vedení a pana
Samohýla, známého to zlínského podnikatele a nadšence pro automobily, jak
nové tak i dříve vyrobené, dalo vzniknout záměru změnit složení prodejců,
obchodní strategie, přístupu k zákazníkovi a jiným novátorstvím, které dnešní
doba potřebuje.

Dočkáme se tedy nejen skvělé nabídky vozidel ale i opravdu skvělých myšlenek, akcí, bonusů, pojištění a mnohého
dalšího. Po rozhovoru s panem Samohýlem jsme přesvědčeni, že začne vytahovat z rukávu jedno ESO za druhým.
Těšme se na jaro a následující měsíce
a všem novým motoristům i těm co
budou měnit své dosavadní vozidlo za
nové přejeme hodně šťastných kilometrů v některé ze značek automobilové
nabídky, který má Samohýl Motor Holding a.s. ve své nabídce. Tu najdete na
adrese www.samohyl.zlin.cz.
-pr-
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Brněnská 104, Prostějov, tel: 582 341 313
prodej vozidel s 5-ti letou zárukou
servis a prodej náhradních dílů
prodej ND dílů moto HONDA
ruční mytí vozidel

www.chevrolet-prostejov.cz
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Projekt Finanční gramotnost na OA Prostějov
Projekt „Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti finanční gramotnosti“, který od prosince 2010 probíhá
na Obchodní akademii v Prostějově, se
blíží ke svému zakončení a vyhodnocení. V únoru 2012 absolvovali účastníci
poslední semináře a odevzdali svoje závěrečné práce. V současné době probíhají hodnocení těchto prací, zpracovávání výstupů z evaluačních dotazníků a
příprava závěrečné konference.

Na konferenci budou účastníkům
seminářů předány výstupy z projektu – studijní materiály a práce všech
účastníků. Dále je připraveno několik

inovovaných, obsahově navazujících
vzdělávacích programů DVPP. Ty budou zaměřeny především na aktivity,
které pomohou mladým lidem zvažo-

vat svoje finanční limity, ale také na
možnosti, jaké moderní technologie
poskytují učitelům při přípravě žákovských projektů.
Těšíme se na spolupráci s pedagogy základních škol i nadále.
(Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky).
Ing. Aleš Michalec,
Mgr. Jitka Ungermannová

Na Střední škole automobilní Prostějov je realizován další projekt

Od 1. 2. 2012 se začíná na SŠA Prostějov
realizovat projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Navazuje na projekt ukončený 30. 10. 2011, jehož výstupem byla tvorba výukových pomůcek pro výuku autoopravárenství.

Cílem druhého projektu je také tvorba výukových pomůcek, ale na „vyšší“ úrovni. Jeho
název Modernizace výuky se zaměřením na
autodiagnostiku na SŠA Prostějov jasně ukazuje směr, kterým se naše škola ubírá.
Součástí realizace je nákup moderního vy-

Na Gymnáziu Jiřího Wolkera končí
tvorba elektronických učebních textů

bavení, hlavně z oblasti diagnostikování závad
automobilů. Naše škola dlouhodobě vynakládá značné prostředky na zajištění moderního
vybavení, hlavně v praktické výuce. V součinnosti s realizací grantu se tak náš školní
autoservis dostane na špičkovou úroveň ve
své kategorii.
Přidanou hodnotou je zvýšení odborné
úrovně vyučujících odborných předmětů
v rámci teorie a hlavně učitelů odborného výcviku. Vybavení servisu totiž neslouží
k ukazování žákům jak vypadá, ale k práci
na běžných závadách automobilů. Z čehož
plyne, že učitelé veškeré přístroje umí aktivně
používat.
Zmiňovaný projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Výstupy ukončeného projektu jsou k dispozici na www.ssaprostejov.cz/grant.
INZERCE

Gymnázium Jiřího Wolkera se
dostává do závěrečné fáze realizace
projektu „Nové formy výuky s podporou ICT“, který je zaměřený na
vytvoření metodiky pro tvorbu elektronických výukových materiálů. Cílem projektu je navrhnout a ověřit
nové metody používání ICT ve výuce
odborných i všeobecně vzdělávacích
předmětů, zapojit více učitelů do využívání ICT a zvýšit tak atraktivitu
výuky pro žáky.
Blíží se červen a s ním i závěrečná
odborná konference projektu. Současně
probíhá poslední fáze tvorby elektronických učebních textů a ověřování jejich
použití ve výuce. Výsledkem jsou v praxi
ověřené studijní materiály včetně motivačních a testových otázek.
Na přiloženém snímku si můžete prohlédnout ukázky ze studijních textů Základy práce v CAD a Francouzský jazyk
pro 1. ročník.
Projekt řeší Gymnázium Jiřího Wolkera, a Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci.

Plánované ukončení projektu je 30.
června 2012.
Více informací naleznete na webu:
http://noveformy.gjwprostejov.cz .
E-learningový systém s vytvářenými
materiály je dostupný http://unifor.gjwprostejov.cz/noveformy .
Mgr. Michal Vodička
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Jarní soutěž plastikových modelářů „VELIKONOČNÍ PROSTĚJOV 2012 “
spojená s výstavkou plastikových modelů
Hanácký Klub Plastikových Modelářů
Prostějov pořádá dne 7. 4. 2012 v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově,
soutěž plastikových modelářů „ Velikonoční Prostějov 2012„. K vidění budou plastikové modely letadel a bojové techniky
modelářů z českých i moravských modelářských klubů. Tato již tradiční modelářská
soutěž je velmi oblíbena a je vždy bohatě
zastoupena hodnotnými modely. Nejlepší
modely, kromě bodového ohodnocení, jsou
též odměněny hodnotnými cenami, mezi

13. 3. 2012 se v naší Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty uskutečnil workshop
„Seminář dobré praxe O krok dál aneb
nové materiály Ekoškoly“. Seminář byl určen pro koordinátory programu Ekoškola
a žákům ekotýmů spolupracujících škol
z Olomouckého kraje.
Program Ekoškola je mezinárodní
vzdělávací program, jehož hlavním cílem
je, aby žáci snižovali ekologický dopad
školy a svého jednání na životní prostředí
a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
V rámci programu probíhá projekt Síť
Ekoškol v ČR, ve kterém se zúčastnění

něž patří již tradičně udělovaná cena Svazu
letců ČR, kterou věnuje 21. odbočka SLČR
gen. Zdeňka Škarvady Prostějov, za nejlépe
postavený model letounu, na kterém létali,
nebo létají čs. piloti. Tato prestižní cena ve
formě poháru je velmi oblíbena a letos poprvé bude udělována i v žákovské kategorii
za nejlépe postavený model letounu bez
ohledu na tom, zda na něm létali, nebo létají čs. piloti. Jistě se tím zvýší zájem mladých
plastikových modelářů, které v poslední
době značně konkurují počítače.

partneři vzájemně informují o pokroku ve
svých školách.
K nám do školy přijeli zástupci 8 škol
(ZŠ Litovel – Jungmannova, ZŠ Lobodice, ZŠ Hrabová, ZŠ Přerov – Trávník, ZŠ
Pivín, ZŠ a MŠ Troubky, 5. ZŠ Šumperk a
ZŠ a MŠ Staré Město), 8 učitelů a 19 žáků.
Na úvod všechny přivítal ředitel školy
Josef Fiala, přišla se na nás podívat a pozdravit nás Milada Sokolová, předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Naši žáci – členové ekotýmu – prezentovali hostům naše aktivity v ekologické výchově, provedli všechny školní budovou
a ukázali pokroky ve dvou tématech ekoškoly - odpady a prostředí školy. Pracovali
jsme také v počítačové učebně, seznámili
jsme se s aplikací „Stopy mé ekoškoly“
na internetu. Vzájemně jsme sdíleli zkušenosti při řešení problémů při realizaci
programu, náměty k tématům Voda a
Energie.
Po občerstvení jsme se podívali i na
naši ekozahradu, kde budeme brzy realizovat další z našich projektů – pocitovou
stezku pro naše mladší žáky.
Akce se všem zúčastněným líbila, těšíme se už na další inspirativní setkání v některé ze zapojených partnerských škol.
Radomír Palát, ZŠ Prostějov,
ul. E. Valenty

TOUR NORDIC WALKING 2012
Může Prostějov překonat Brno, Plzeň či
dokonce Prahu?
Přivést co nejvíce lidí ke zdravé chůzi - to je
cílem celostátní Tour Nordic Walking 2012,
která bude od dubna až do září putovat po deseti městech České republiky od Hradce Králové až po Prahu. Uskuteční se téměř ve všech
krajských městech a... také v Prostějově!
V sobotu 2. června od 13 do 17 hodin
jsou do Kolářových sadů ke hvězdárně zváni
nejen všichni zájemci, kteří se chtějí naučit
nordic walking, ale také ti, kteří se již s touto
tzv. severskou chůzí se speciálními holemi
seznámili nebo ji aktivně provozují.
Agentura Dobrý den totiž bude na tour
registrovat rekord v počtu chodců, kteří
absolvují dvoukilometrovou trasu okolo
hvězdárny. Mimochodem - loni se do tour
zapojilo sedm měst, v nichž
1.454 lidí ušlo více než 3.800 kilometrů. V
průměru to znamená, že v každém městě se
akce zúčastnilo okolo dvou set chodců a každý z nich ušel zhruba dva a půl kilometru.
Díky projektu Zdravého města Prostějov
se od loňského června naučily nordic walking již téměř čtyři stovky lidí. Pokud by

Vzhledem k tomu, že letos již neproběhne podzimní soutěž „Prostějov 72“,
je předpoklad, že jarní soutěž „Velikonoční Prostějov“ bude bohatě zastoupena a určitě bude k vidění mnoho
krásných modelů, vytvořených šikovnýma rukama mladých i dospělých,
zkušených modelářů
Výstavka bude otevřena pro veřejnost od
10,00 hodin do 15,00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Za 21. odbočku SL
hospodář Jiří Chromec.

Ten designer roku
– jsem já!
Vynikajícího úspěchu dosáhli studenti Střední školy designu a módy
Prostějov ve výtvarné a návrhářské
soutěži „TEN DESIGNER ROKU JSEM JÁ“ . Josef Konečný - 1.místo, Le Thi Mai Trang - 2. místo, Miroslav Rajtr - 3.místo vyhráli finále
této soutěže.
Pořadatelem soutěže je Národní komora módy ČR ve spolupráci s Asociací Interdiamond World,
o.s., s podporou veletrhu World of
Beauty & Spa 2011. Soutěž byla vyhlášena pro mladé módní návrháře
ve věku od 16 do 25 let v rámci Diamond Fashion Designer programu
2011. Mladí návrháři a návrhářky
do soutěže zasílali kresby modelů
oděvu na formátu A3. Ze zaslaných kreseb vybrala odborná porota, složená z předních designerů
České republiky, deset návrhářů,
které posléze ocenila. Odměnou
nebyly jen diplomy a věcné ceny,
ale hlavně zveřejnění vítězných
prací na veletrhu World of Beauty
& Spa 2011 v Praze, dále zveřejnění
vítězů a jejich soutěžních modelů
na webu s dosahem do řady evropských partnerských zemí a také v
odborných časopisech. V pátek 2.
3. 2012 se uskutečnilo v Praze velké
finále, ve kterém studenti naši ško-

lu a sebe reprezentovali na výbornou a probojovali se na 1. -3. místo
překonali 13ti člennou konkurenci z
jiných škol a zvítězili.
-mr-

ČESKÁ SUITA
kromě nových zájemců o výuku chůze přišla
alespoň polovina z nich, může Prostějov v
rámci rekordu překonat třeba i Prahu a dokázat tak, že je skutečně městem sportu.
Návštěvníci tour se navíc mohou těšit
i na doprovodný kulturní a zdravotnický
program. Například Zdravotní pojišťovna
METAL - Aliance zde bude zdarma nabízet
měření cholesterolu, krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. Záštitu nad tour převzalo
Zdravé město Prostějov, náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková a obezitolog
MUDr. Zdeněk Dokládal ze zdravotnického
zařízení MEDICOMS. Podrobnější informace o Tour Nordic Walking 2012 najdete
v příštím vydání Radničních listů.
(les)

Tak se jmenuje skladba pro ženy, kterou
nacvičuje náčelnice Jitka v Sokole I pro XV.
Všesokolský slet v Praze.
Sokol disponuje řadou autorů a autorek, kteří se věnují přípravě sletových skladeb. Ta začíná
již tehdy, kdy my, cvičenci, opouštíme brány stadionu a chystáme se odjet z Prahy domů. Skladby jsou proto připraveny se značným předstihem. Také tentokrát bylo DVD k dispozici již na
jaře minulého roku. Mohli jsme si prohlédnout
choreografii a navržené úbory.
Ze začátku jsme my, ženy, byly dost rozpačité. Zase symfonická hudba? Zase sukně?
A máme vůbec na vybranou?
Ukázalo se, že jsme se rozhodly dobře.
Hudba Antonína Dvořáka (neboť suita
je samozřejmě od něho) umí tak promlouvat k srdci, že se nám líbí čím dál víc a při

nácviku přestáváme cítit únavu. Všichni
sokolové vědí, že cvičit na klasickou hudbu,
která nebyla pro cvičení vůbec určena, je obtížné. Ale když se chytneme, tak je to zážitek
a radost z tanečního pohybu je dvojnásobná.
Mimochodem, tanec je docela rychlý. Křivka tepové frekvence bude podobná jako při
aerobiku. Za zmínku stojí i celková choreografie, která hýří překvapivými nápady.
Podle informací, které máme, budou
s námi v Praze cvičit sokolové z USA, Kanady, Rakouska, Švýcarska, Francie a dalších
zemí. Proto prostě Dvořák na programu XV.
Všesokolského sletu být musí!
Slet Prostějovské župy se bude konat v neděli 10. června 2012 v hale reálky Studentská. Datum si zapište a přijďte!
Božena Jiříčková, Sokol I, Prostějov
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Prostějovští kulečníkáři zůstávají neporaženi
Prostějovští kulečníkáři zůstávají neporaženi i po nejtěžším domácím utkání sezony.
V extralize přivítali na svých stolech dosud
neporažené Kladno a zvítězili 6:2. Právě posílené kladenské družstvo bylo pasované před
startem soutěže na největšího spolufavorita
nejvyšší soutěže. Protože naši hráči zvládli
stejným poměrem také další domácí utkání
proti první Ostravě a čtvrtému Jablonci, jsou
v extralize zatím bez ztráty bodu. O první
místo v tabulce je připravil pouze menší počet odehraných utkání. Družstvo ve složení
Boháč, Galíček, Dostál, Domanský a Tunkr
čeká v nejbližší době série těžkých utkání na
stolech soupeřů, která více napoví o držiteli
titulu mistra ČR.

Průběžná tabulka:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

družstvo
Ekvita Kladno A
BC Poruba
SPRESO Prostějov A
Bižuterie Jablonec nad Nisou
Billard Centrum Praha
Ekvita Kladno B
SKP Ústí nad Labem
SPRESO Prostějov B
Billard Centrum Beroun

pvu
10
10
9
8
7
6
4
2
2

Program utkání:
pnu
2
2
0
2
0
0
2
1
1

ppu
1
2
0
2
7
5
6
7
10

body
22
22
18
18
14
12
10
5
5

31.3. v 17:00 Prostějov-Ústí nad Labem
14.4. v 10:00 Kladno A-Prostějov
14.4. ve 14:00 Kladno B-Prostějov
15.4 v 10:00 Beroun-Prostějov
28.4. v 17:00 Prostějov-Kladno B
12.5. v 10:00 Ostrava-Prostějov
Děkujeme všem sponzorům, kteří jsou
nám nakloněni a podporují nás.
-md-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO
PROSTĚJOV,SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79
796 01 Prostějov
tel: 582 302 411, 603 526 919, fax: 582 302 446,IČO: 47922770,e-mail: zsjz@zsjz.cz

Sportovní středisko se sportovní třídou

ATLETIKA – královna sportů
Nabízíme studium ve sportovních třídách zaměřených na atletiku s více jak
30-letou tradicí na Základní škole, která je nyní podporovaná trojnásobným
Olympijským vítězem a držitelem světového rekordu v hodu oštěpem Janem
ŽELEZNÝM a nese jeho jméno. Škola má výborné studijní a sportovní výsledky se
zaměřením nejen na atletiku. Škola je zařazena do projektu MŠMT a Českého
atletického svazu. Sportovní středisko se Sportovní třídou jsou základním článkem
péče o sportovně talentovanou mládež v Prostějově, které mají úzkou návaznost na
Sportovní centrum mládeže Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov.
Ve školním roce 2012 / 2013 otevíráme sportovně atletickou třídu v 6. ročníku
Výběrové závody dětí 5. tříd proběhnou ve dvou dnech a to ve:
čtvrtek 17. 5. 2012 nebo 30. 5. 2012 vždy od 14.30 hod na školním stadionu ZŠ
Jana Železného, Sídliště svobody Prostějov, (v případě nepříznivého počasí
v tělocvičně ZŠ JŽ)
Současně zveme žáky ostatních tříd, zájemce o atletiku, kteří mají možnost
nastoupit i do vyšších ročníků sportovní třídy.
Našim žákům nabízíme :
- rozšířenou výuku TV (5 hodin týdně)
- atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. třídy AC Prostějov
- 2x ročně sportovní soustředění
- 2 tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty
- zapojení do mistrovských atletických soutěží za Atletický klub Prostějov
- kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního růstu
- možnost pokračování ve studiu na sportovních gymnáziích, nyní i v Prostějově !!!
- možnost zařazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje v Prostějově
Kontaktujte nás, poskytneme Vám bližší informace.
ZŠ Sídliště svobody:
582302411, zsjz@zsjz.cz
http://www.zsjz.cz
Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka,
604821175, D.Ovecka@seznam.cz
AC Prostějov:
606144824, atletika.pv@volny.cz
Přijďte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dětí.

Nezahálí u Vás doma druhý Železný, Šebrle nebo Špotáková !?

INZERCE

Nabízíme kvalitní jízdní kola

znaþek
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Na jaře chci bruslit bez obav!
V dalším díle seriálu se profesionálové ze společnosti ASTORIE opět
podělí se svými zkušenostmi. Představíme vám další z příběhů lidí, kteří se
díky správně zvolenému pojištění dokázali se životními trampotami vypořádat s lehkostí motýla.
Vloni na jaře přišla klientka s rukou
na dlaze nahlásit pojistnou událost. Byla
smutná ze své nešikovnosti a zde je její
příběh. Přečetla jsem si plakátek, že ve
Smržicích pořádají záchranářský kurz,
který vede lékař letecké záchranné služby. To si nemůžu nechat ujít! Obula jsem
brusle a vyrazila po cyklostezce.
Jsem už velká holka a vím, co mám
dělat a jak se chovat, aby se nic nestalo. Přilbu i chrániče
nikdy
nezapomenu.
Cestou tam bylo všechno v pořádku. Kurz byl
skvělý. Spokojená jsem
se vydala na cestu zpět.
Před sebou jsem viděla
chybějící kus povrchu v
nájezdu na další komunikaci. Ten jsem jako
zkušená bruslařka překráčela, oddychla jsem
si, že je vše v pořádku, a rozjela se dál.
Asi po metru však noha zůstala stát na
místě a tělo šlo dopředu a k zemi. Kolečko se mi zarazilo o spáru v zámkové
dlažbě. No co už, vstanu a pojedu dál
říkám si pro sebe. Ale ono to nešlo. Ostrá bolest v rameni mě vrátila na zem.
Zavolala jsem manželovi, za chvilku byl
tam. „Asi to vezmeme přes úrazovku.
Možná mám zlomenou ruku.” Diagnóza

byla správná. Legrace mě přešla, když
jsem začala trávit hodiny a hodiny na
kontrolách u lékaře. A když mi sundali fixaci, s překvapením jsem zjistila, že
ruku nezvednu. Následoval další měsíc
a půl rehabilitací.
V průběhu léčby jsem volala na Astorii, kde mě ujistili, že nic nezmeškám
a až budu fit, vše mi pomohou vyřídit.
Vzala jsem je za slovo a hlášenku přišla
vyplnit až před Vánocemi.
Byla ve mně malá dušička, že mi řeknou, že jsem
promeškala termín pro
nahlášení úrazu. Ale kdepak. Vše jsme vyřídili raz
dva. Překvapila mě výše
částky, za kterou jsem
bohatě nakoupila velmi
pěkné dárky. Ještěže mi
tenkrát při uzavírání pojistky vysvětlili, že když
si jako OSVČ neplatím nemocenskou,
která je neúměrně drahá, nahradí mi to
tzv. denní odškodné na úraz i nemoc. A
ještě ušetřím spoustu peněz. V Astorii
mi radí už roky. A vždycky vím, že je
najdu, když potřebuji, v prostějovském
„Špalíčku“ nedaleko prostějovské tržnice v Kostelní ulici 78/15. A zajděte se
poradit včas! Cyklistická a bruslařská
sezóna právě začala!
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V minulém příspěvku jsem nastínila,
co mě vedlo k projektu-ZDRAVÍ 2012.
Tentokrát bych chtěla něco málo říct,
proč jsem jej situovala do středomoří.
Čím je to, že obyvatelé jižních států jsou
o mnoho zdravější, než severské národy?
Důvody, proč to všechno funguje, jsou hned
dva. Tím prvním je, že konzumují velké
množství zeleniny ,ovoce, čerstvých ryb, salátů, sýrů a mléčných produktů, které mají
vysoký podíl antioxidantů, které v našem
těle působí jako „uklízecí četa“, odstraňují
škodlivé, volné radikály a chrání před neblahým působením vnějších vlivů. Druhým
důvodem je, že jejich stravování v podstatě nebylo ovlivněno nástupem chemicky
upravovaných potravin s vysokým obsahem
tuků a konzervantů. Tuky jsou přirozenější,
místo másla se hojně využívá olivový olej,
který má vysoký podíl vitamínu E, je příznivý na srdeční a cévní systém, proto se také u
jižních národů minimálně vyskytují infarkty
a cévní mozkové příhody. Masných výrobků
se používá daleko méně a jsou nahrazová-

Školství
a sociální oblast

ny spoustou zeleniny jako je lilek, tykvičky,
rajčata, okurky, kukuřice, patisony, prostě na
co si vzpomenete a vše je ve výborné kvalitě
a krásně čerstvé. Ryby vám rybáři přivezou
každý den přímo z moře nalovené. Také ne-

Kaleidoskop
informací

Volný čas

smím zapomenout na jejich ovčí, kozí i kravské sýry. Jsou jen přírodní, nebo s bylinkami
a chuť je opravdovým balzámem pro mlsné
jazýčky.
Zajímavý je také nápoj Ajran, který je
ohromně osvěžující v letních dnech, má
jedinečné složení a kultury, které obsahuje, se dají vytvořit jen v Bulharsku - jinde
na světě se jim nedaří. Úžasné jsou pro mikrofloru našeho zažívacího traktu.
Ale ještě zbývá vysvětlit, proč dovolená se zdravou stravou?
Poslední dobou jsou všichni posedlí zdravou výživou. Jeden z důvodů, jak
změnit náš způsob stravování, abychom se
lépe chránili před řadou civilizačních chorob, kterým z části můžeme předcházet
PREVENCÍ. Zdravá strava neznamená
nějakou dietu nebo, jak to mnozí vnímají,
nechutná jídla. Je to hodně o fantazii ale
také zkušenostech, které mohu předvést
při „dovolenkových pobytech“ a můžete
je pak zúročit při přípravě jídel pro celou
rodinu, během dalších let.

Sport

Tyto pobyty jsou zaměřeny na všechny
věkové kategorie a věřím, že každý si najde
pro sebe to, co mu vyhovuje.
Také bych vás ráda seznámila s potravinami, které trochu upadly v zapomnění, nebo
jak připravovat tzv. SUPERPOTRAVINY,
do kterých se řadí quinoa, špalda, semolína,…ale i ořechy, dýně, amarant ,….
Je skvělé, že tyto suroviny se už běžně
dají koupit. Jejich složení a konzumace je
neskutečným přínosem pro náš organizmus, mají ohromné množství přirozených
vitamínů, minerálu a jiných tělu prospěšných látek. Pokud máme vyvážený jídelníček s příměsí těchto doplňujících látek, tak
nemusíme kupovat žádné vitamínové doplňky a tím ušetříme nejen peníze, ale také
návštěvy lékaře. To potvrdí každý, kdo se
již nějaký čas tímto způsobem stravuje a o
tom, jak se cítíte, nelze ani mluvit. Nejste
unavení, máte dost energie nejen na práci,
ale také na sport. Mimochodem pro sportovce je tato strava mimořádně významná.
Eva Tichá

„O Mokrého Emana“ - prostějovské závody pro nejmladší
Prostějov – Během velikonočního
víkendu v sobotu 7. dubna proběhnou
v prostějovských městských lázních
závody pro nejmladší kategorie plavců
(ročník 2000 a mladší). Druhý ročník
závodů s názvem „O Mokrého Emana“

nabízí mladým plavcům jednu z mála
možností utkat se s konkurencí z jiných oddílů. Prostějovský plavecký oddíl bude mít v těchto závodech několik
želízek v ohni.
„Pro mladší věkové kategorie je podob-

Netradiční výuka na „zdravce“
Kdo si myslel, že výuka předmětu
EKONOMIKA musí být jen nuda,
měl se přijít podívat v pondělí 5.
března na prostějovskou Střední
zdravotnickou školu. Tamní maturanti totiž získali na jeden den
vskutku velmi zajímavého vyučujícího.
Stal se jím člen rozpočtového
výboru poslanecké sněmovny, poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Radim
Fiala. Celkem ve dvou hodinách
pohovořil k maturantům o aktuálních ekonomických problémech.
Došlo tedy pochopitelně na měnovou krizi EU, která je momentálně
potápěna ekonomickým kolapsem
v Řecku a v dalších jihoevropslých
státech, vyjádřil své názory na sestavování rozpočtu, důchodovou
reformu, která zasáhne právě maturující ročníky, neboť jejich odchod
do důchodu se evidentně posune a
protože debata probíhala u budoucích zdravotnických pracovníků,
diskuze se stočila i na poplatky a
vůbec financování zdravotnictví
jako celku.
Padaly i zvídavé dotazy, například jak je to s cenami v poslanecké restauraci o kterých se z bulváru dovídáme, jak jsou nízké, a tak
jsme se konečně dozvěděli vcelku
logické vysvětlení, že tamní restaurace, kterých je tam mimochodem
víc a jsou určeny nejen poslancům,
ale i parlamentním návštěvám a
celému personálu, nejsou výdělečné, neboť nemají za úkol podnikat
a tudíž zde neexistují marže jako

v restauracích běžných.
Pan poslanec se také například
vyjádřil i k poslednímu výroku
prezidenta Klause, který nazval nespokojené vysokoškoláky parazity
a dal příklady jak je to s vysokoškolským studiem v zahraničí.
Nakonec se také zmínil o některých svých kolezích, kteří jsou častými mediálními hvězdami a takřka pravidelnými řečníky a také o
tom, jak dokážou novináři vytvořit
obraz parlamentu z jednoho gesta,
či jedné věty.
Na úplný závěr pozval pan poslanec své posluchače na exkurzi
do parlamentu, mimochodem tyto
exkurze pořádá pravidelně, stačí se
jen domluvit.
Jak uvedl zástupce ředitelky školy Martin Mokroš, považuje přednášku pana poslance za přínosnou,
neboť studenti mohli na vlastní oči
vidět člověka, který má šanci ovlivnit ekonomický chod státu, ale zároveň se také mohli přesvědčit, že
poslanec není jen postava z televize
nebo z tisku, ale že může být i zcela
normální člověk, který je vtipný a
nehovoří odtažitě, ale v mnohém
mluví člověku z duše a to je v dnešní rozhárané době velké pozitivum
a naděje.
Dále Mokroš dodal, že se snaží
obohatit výuku předmětu EKONOMIKA i dalším způsobem a to
návštěvou finančního úřadu, úřadu
práce a bankovního ústavu. Tvrdí totiž, že teorie je věc pěkná, ale
praktické zkušenosti studentům nikdo nevezme.
-mm-

ných závodů v České republice velmi málo.
Mladí plavci z přípravky ale mají o závody zájem a měli by mít možnost si také
„velké závody“ zkusit,“ vysvětluje trenér
přípravky i oddílu Aleš Matyášek. Nejmladší závodníci se většinou účastní jen

krajských přeborů, které jsou dvakrát do
roka nebo Brněnského tučňáčka, který je
určen nejmenším. Ale v přípravce plave
mnoho dětí do 12ti let, které mají zájem
závodit častěji. Plavce to může perfektně
namotivovat do dalších tréninků. -mat-
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CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY
ZA ROK 2011
Moravské divadlo Olomouc 4. 4. 2012
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Anketa Sportovec města 2011 ve znamení tenisu
Hned dvě kategorie vyhrála hvězdná Petra Kvitová, Týmem roku se staly opět volejbalistky.
VÝSLEDKY ANKETY
SPORTOVEC MĚSTA
PROSTĚJOV 2011

Na to, že je Prostějov jen padesátitisícovým
městem, má opravdu mnoho špičkových
sportovců všeho věku. Jasným důkazem bylo
slavnostní vyhlášení osmého ročníku ankety
Sportovec města Prostějov 2011, jež v úterním
večeru hostil hotel Tennis Club.
Hned začátek patřil největší ze současných
star celého českého sportu. Petra Kvitová byla
před nedávnem vyhlášena nejlepší světovou
tenistkou loňské sezóny a vyhrála anketu
Sportovec roku ČR, takže její prvenství ve
dvou individuálních kategoriích nemohlo absolutně nikoho překvapit.
Kvůli doznívající nemoci Petra organizátory
poprosila, jestli by nemohla své dvě ceny převzít
hned v úvodu celého programu. Tím pádem
brzy po zahájení přišla na pódium nejprve jako
Sportovní hvězda prostějovských médií a vzápětí i jako vítězka hlavní kategorie Sportovec
roku. Načež bouřlivě tleskající sál opustila, aby
co nejdříve zalehla do postele.
Zatímco její triumf mezi jednotlivci byl suverénní a druhý Tomáš Berdych, třetí Jana Horáková i všichni ostatní nominovaní měli výrazný
bodový odstup (na bednu se vůbec nedostali
například mistr Evropy Jiří Gečnuk či evropský
šampión Patrik Šebek), v hlasování čtenářů o
Sportovní hvězdu zvítězila jen těsně před nečekaně moc podporovanou dvojicí Jakub Filip –
Lenka Skoumalová.
Stabilní vládkyně má městská anketa v hlavní kolektivní kategorii Tým roku, kde již počtvrté za sebou braly nejvyšší ocenění volejbalistky
VK AGEL Prostějov. Stříbro připadlo tenistům
TK Agrofert Prostějov a bronz raftařům Tomi-Remont Prostějov, o vskutku nabité konkurenci přitom svědčí až nižší umístění vynikajících
parašutistů Dukly, boxerů DTJ i basketbalistů
BK.
Mezi mládežníky kraloval dle předpokladů
bílý sport. Primát z loňska coby Talent roku obhájil nejlepší junior planety 2011 Jiří Veselý před
cyklistou Robinem Wagnerem a nohejbalistou
Kristiánem Pacejkou, titul v kategorii Mládežnický tým roku získali tenisté TK Agrofert
Prostějov následovaní fotbalovými žáky 1.SK
Prostějov a basketbalovými minižákyněmi TJ
OP Prostějov.
Kdo má v živé paměti nejdůležitější akce minulého roku, jež přivítalo naše město, dokázal
předem odhadnout tři vybrané Sportovní události. Za jejich uspořádání se skleněné plakety
dočkaly Olomoucký kraj společně s agenturou
TK Plus (Letní olympiáda dětí a mládeže), volejbalový oddíl VK Prostějov (Final Four Středoevropské ligy žen) a tenisový klub TK Agrofert Prostějov (UniCredit Czech Open mužů +
Mistrovství světa žákovských týmů + Extraliga
smíšených družstev ČR).
Zavedenou tradici mají rovněž dvě další kategorie. Mezi Trenéry mládeže se tentokrát zařadili tři odborníci Jaroslav Matěj za volejbal, Ivo
Horák za lední hokej a Vojtěch Szilva za zápas.
Síň slávy prostějovského sportu poté rozšířily tři
známé osobnosti Naděžda Hořínková, Ivo Skoták a František Gašparík, kteří ve své době sbírali
velké úspěchy ve střelbě, parašutismu a boxu.
Podruhé v historii ankety došlo na vyhlášení Neprofesionálních sportovců roku, kde
právem uspěli národní reprezentanti Lenka
Nasadilová (korfbal) s Davidem Ohlídalem
(paragliding) a veteránský cyklista Luděk Skopal. Premiérového vítěze se v samém závěru
večera dočkala nová kategorie Nejaktivnější
učitel tělocviku, přičemž z navržených Komise
pro mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějov vybrala Martina Šnévajse z RG a ZŠ ve
Studentské ulici (mimochodem také extraligového korfbalistu).
Celé slavnostní vyhlášení moderoval – stej-

Sportovec roku
1. Petra Kvitová (tenis, TK Agrofert Prostějov), 2. Tomáš Berdych (tenis, TK Agrofert
Prostějov), 3. Jana Horáková (cyklistika, SKC
Prostějov), 4. Jiří Gečnuk (parašutismus,
Dukla Prostějov), 5. Jakub Filip (cyklistika,
SKC Prostějov), 6. Miroslav Šerban (box, BC
DTJ Prostějov), 7. Patrik Šebek (hokej, LHK
Jestřábi Prostějov), 8. Anna Velikiy (volejbal,
VK AGEL Prostějov), 9. Yemi Nicholson
(basketbal, BK Prostějov).
Talent roku

„Po loňské zkušenosti jsme se
v první řadě zaměřili na to, aby
slavnostnímu vyhlášení bylo
osobně přítomno co nejvíc oceněných. Nakonec jich dorazilo čtyřiadvacet z osmadvaceti a chyběli
jen čtyři, což je podle mě výborné
číslo. Daný termín totiž nikdy
nemůže vyhovovat úplně všem,
vždy někdo schází. Podstatné je,
že se nám podařilo zajistit účast největší
hvězdy současného českého sportu Petry
Kvitové. Navzdory doznívající nemoci si
přišla převzít hned dvě ceny a toho si moc
vážíme.
Obecně jsme se v Komisi pro mládež a
tělovýchovu snažili i přes dílčí ekonomické úspory udržet vysoce nastavenou laťku
ankety z minulých let, a přitom znovu zařadit i něco nového. Novinkou se stala již
desátá kategorie Nejaktivnější učitel tělesné výchovy, prostřednictvím které chceme
zvýšit aktivitu mezi kantory tohoto zaměření a případně i pozvednout kvalitu ve
školních hodinách tělocviku.
Díky úzké spolupráci s marketin-

govou agenturou TK Plus,
které tímto velmi děkuji
za pomoc, proběhl slavnostní večer na standardní
úrovni. To v případě naší
ankety znamená vysokou
společenskou hodnotu a
prestiž, o čemž svědčí i
vystoupení populárního
zpěváka a sympatického
showmana Davida Mattioliho. Opět
jsme nezapomněli na charitativní
podtext v podobě desetitisícového šeku
věnovaného občanskému sdružení
Lipka, za nadmíru zdařilé považuji videoportréty připravené členem komise
Milošem Sklenkou. A celkově jsem měl
z osmého ročníku Sportovce města Prostějov dobrý pocit. Nyní budeme sbírat
ohlasy i podněty, aby příští ročník byl
pokud možno ještě lepší. Za ten uplynulý moc děkuji všem, kteří se na něm
jakýmkoliv způsobem podíleli.“
Pavel Smetana, předseda Komise pro
mládež a tělovýchovu
při Radě města Prostějov

ně jako v předchozích letech – Michal Slavík.
Znovu byl z respondentů hlasujících do Sportovní hvězdy médií vylosován výherce zájezdu
do Řecka pro dvě osoby od cestovní kanceláře
Hellas Line, hodnotnou cenu si osobně dorazil
převzít pan Ides. Jako obvykle došlo i k předání
charitativního šeku na 10 tisíc korun, tentokrát
ve prospěch občanského sdružení Lipka. A kulturní program letos obstaral populární zpěvák
INZERCE

Davide Mattioli, jehož působivá česko-italská
show výrazně přispěla k vysoké úrovni příjemného večera. Největším pozitivem přitom bylo,
že na rozdíl od loňska osobně dorazila drtivá
většina oceněných. V zastoupení skleněnou trofej přebírali pouze Tomáš Berdych (šéfem TK
Plus Miroslavem Černoškem), Jiří Veselý (dědečkem), Vojtěch Szilva (kolegou zápasníkem)
a Ivo Skoták (synem).
-son-

STUDIO VITALITA
Nabízíme JARNÍ SLEVY
Ošetření a čištění pleti
V hodnotě

500 Kč -50%

-50% Masáž obličeje, krku, dekoltu
V hodnotě

300 Kč

k -88
Analýza zdravotních rizik
%
V hodnotě

800 Kč

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 607 594 241

1. Jiří Veselý (tenis, TK Agrofert Prostějov),
2. Robin Wagner (cyklistika, SKC Prostějov), 3. Kristián Pacejka (nohejbal, TJ Sokol
I Prostějov), 4. Barbora Krejčíková (tenis,
TK Agrofert Prostějov), 5. Lenka Skoumalová (plavání, TJ Prostějov), 6. Jan Suchomel
(lukostřelba, LO Prostějov), 7.-8. Petr Hrdý
(zápas, TJ Sokol Čechovice) a Ondřej Vystavěl (orientační běh, SK Prostějov), 9. Patrik
Gábor (box, BC DTJ Prostějov).
Tým roku
1. Volejbalistky VK AGEL Prostějov, 2. Tenisté TK Agrofert Prostějov, 3. Raftaři Tomi-Remont Prostějov, 4. Parašutisté Dukla
Prostějov, 5. Boxeři BC DTJ Prostějov, 6.
Basketbalisté BK Prostějov, 7. Lukostřelci LO
Prostějov, 8. Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov, 9. Kulečníkáři Presskan System Prostějov.
Mládežnický tým roku
1. Tenisté TK Agrofert Prostějov (všechny kategorie), 2. Fotbalisté 1.SK Prostějov
(mladší žáci), 3. Basketbalistky TJ OP Prostějov (starší minižákyně), 4. Nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov (dorostenci), 5. Cyklisté
SKC Prostějov (junioři), 6. Volejbalistky VK
AGEL Prostějov (kadetky), 7. Zápasníci TJ
Sokol Čechovice (žáci), 8. Lukostřelci LO
Prostějov (dorostenci).
Trenér mládeže roku
Jaroslav Matěj (volejbal), Ivo Horák (hokej),
Vojtěch Szilva (zápas).
Sportovní událost roku
Uspořádání Letní olympiády dětí a mládeže
ČR (Olomoucký kraj + TK Plus Prostějov),
Organizace tří špičkových tenisových akcí
(TK Agrofert Prostějov), Zorganizování Final Four Středoevropské ligy volejbalistek
(VK AGEL Prostějov).
Neprofesionální sportovec roku
David Ohlídal (paragliding), Lenka Nasadilová (korfbal), Luděk Skopal (cyklistika).
Nejaktivnější učitel tělocviku
Martin Šnévajs (RG a ZŠ města Prostějov).
Síň slávy prostějovského sportu
Naděžda Hořínková (střelba), Ivo Skoták
(parašutismus), František Gašparík (box).
Sportovní hvězda prostějovských médií
1. Petra Kvitová 236 hlasů, 2. Jakub Filip 186,
3. Lenka Skoumalová 151, 4. Volejbalistky
VK AGEL Prostějov 32, 5. Jana Horáková
25, 6. Fotbaloví žáci 1.SK Prostějov 24, 7.
Boxeři BC DTJ Prostějov 19, 8. Basketbalisté
BK Prostějov 16, 9. Tomáš Berdych 13, 10.
Raftaři Tomi-Remont Prostějov 11.
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!! NOVÁ PODNIKOVÁ PRODEJNA!!
 PORCOVNA VODŇANSKÝCH KUŘAT
 KUŘATA,KACHNY,KRŮTY
 VEPŘOVÉ,HOVĚZÍ MASO
 RYBY  UZENINA JAKO KDYSI

OTVÍRÁME 26. 3. OD 8:00 HOD - ZA ZAVÁDĚCÍ CENY
PROSTĚJOV, UL. BRNĚNSKÁ 8
KRŮTÍ PRSNÍ ŘÍZKY ......... 129,90 V.PEČENĚ BEZ KOSTI ..... 109,90
KUŘECÍ STEHENÍ ŘÍZKY ....69,90 ŠUNKA STANDART .............89,90
V.KRKOVICE BEZ KOSTI ....99,90 DOMÁCÍ KLOBÁSA .............99,90

MORAVSKÉ UZENÉ BALENÉ ....99,90

Prostějov, ul. BRNĚNSKÁ 8

