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Před 44 lety přijeli „tvrdí hoši“
Před pár dny jsme si připomenuli již čtyřicáté čtvrté 

výročí srpnové okupace Československa, kdy v noci z 20. 
na 21. srpna vstoupila na naše území vojska Varšavské-
ho paktu v čele s armádou sovětskou. Ano, nejde o žádné 
kulaté výročí, a zaplaťpánbůh je to již „dávno“, jak by 
mnozí řekli. Zůstávají jen vzpomínky pamětníků, a lite-
ratura a archiválie, ale divili byste se, jak málo o těchto 
událostech ví dnešní mladá generace. Při tom Prostějov 
a jeho občané byli po Praze nejvíce celou okupací zasa-
ženi a to i oběťmi na životech.

Reakci na prostějovské události, kdy sovětští okupanti 
postříleli 25. srpna tři naše spoluobčany (tehdy to bylo 
v neděli), jsem našel i ve sborníku dokumentů Sedm olo-
mouckých dnů 1968 na straně 169, který sestavili o teh-
dejších událostech v sousední Olomouci v roce 1990 pod 
vedením PhDr. Čermáka. Dovolím si zde odcitovat pár 
vět z  jednoho z  autentických dobových fejetonů: „Stali 
jsme se občany města, před jehož branami hlídkují tan-
ky, ze kterých se ještě včera střílelo na občany Prostějova, 
aniž by ovšem Prostějovští ke střelbě zavdali sebemenší 
příčinu. Neprovokovali, neshromažďovali se, jenom se 
zastavili a dívali se na projíždějící tanky. A to stačilo 
k tomu, aby se z jednoho tanku ozval kulomet. ´Přijedou 
sem tvrdí hoši,´ říkal včera okupační velitel (plk. Kupri-
enko pozn. aut.) a zřejmě měl pravdu…“

Takže pro pořádek. Tito „tvrdí hoši“ v Prostějově za-
střelili na Vojáčkově náměstí Josefa Boháče, dělníka v 
podniku Sigma Lutín - 22 let, na nám. 9. května (dnes 
T.G. Masaryka) Martu Říhovskou, v domácnosti - 27 
let, na Žižkově náměstí Ladislava Langa, hlídače mlýna 
v Čechovicích, člena KSČ - 70 let. Dalších devět Prostějo-
vanů bylo zraněno a později ošetřeno v OUNZ Prostějov, 
na tamním chirurgickém oddělení.

Jak víme tak okupační armády se v Československu 
zdržely „DOČASNĚ“ až do listopadových událostí 
1989, kdy se je po zdlouhavých jednáních podařilo 
následně z republiky dostat, mimo jiné zásluhou páně 
Kocábovy a do této doby se o prostějovských udá-
lostech mluvilo pouze potichu a to ještě ne ve všech 
rodinách. Příbuzní obětí byli víceméně umlčeni a ši-
kanováni a ony oběti měly poslední důstojnou chvíli 
v momentě, když byly na hlavním prostějovském ná-
městí před radnicí 29. srpna 1968 za účasti většiny 
občanů města pohřbívány. V dobách normalizačních 
se výročí jejich smrti pochopitelně nepřipomínalo, 
pokud se na místě jejich smrti náhodou objevila v ten 
určitý den kytička, byla bleskurychle odstraněna pří-
slušníkem SNB a nebo ještě horší stvůrou v  podobě 
příslušníka PS VB (Pomocná stráž Veřejné bezpečnos-
ti, rekrutovaná z prověřených občanů) nebo nějakým 
bdělým lidovým milicionářem (mnozí pamatují jejich 
přezdívku z roku 1989 „Jakešovi Šmoulové), případně 
takzvaným „šedým vlkem“ (VLK – výbor lidové kon-
troly – chodili v šedivých mundúrech), ale kdo chtěl, 
mohl si zapnout rádio Svobodná Evropa, kde se vždy 
výročí srpna 1968 věnovali velmi obšírně.

Dnes máme tedy demokracii, oběti mají svůj pomní-
ček, u kterého se mohou květiny objevovat zcela bez-
trestně a o událostech z roku 1968 si již můžeme číst jen 
v archívních dokumentech. Tedy pokud se třeba záhadně 
neztrácejí, aby se na někoho něco nenašlo a žactvo by se 
o oněch událostech mělo dovídat v hodinách dějepisu, 
což se bohužel skoro neděje, neboť výuka tohoto před-
mětu je „díky“ neustálým úžasným školským reformám 
sesekána na minimální minimum.

A tak doufám, že alespoň slušní lidé, kterých je, stále 
tomu věřím, většina, si připomenuli ony srpnové událos-
ti alespoň v srdci, zavzpomínali na ony tři prostějovské 
oběti a třeba přišli na chvíli postát k pomníčku. A budou 
věřit, stejně jako já, i když dějiny se tak nějak dokážou 
bohužel opakovat, že žádné další oběti žádné další oku-
pace už nikdy nepřibudou.

 Martin Mokroš
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Odkup akcií VaK Prostějov, a. s.
Rada města Prostějova uložila Mgr. Jiřímu 

Pospíšilovi, 1. náměstkovi primátora, 
jednat o odkupu 32 ks listinných akcií o jme-

novité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, společnos-
ti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 
51 723, Krapkova 26, Prostějov za cenu 250,- Kč 
za jednu akcii.

Smlouva o poskytnutí dotace na 
Solární systém na ZŠ Dr. Horáka
Rada města Prostějova doporučila Zastupi-

telstvu města Prostějova schválit přijetí dotace 
z Operačního programu Životní prostředí na 
investiční akci „Solární systém na ZŠ Dr. Horá-
ka v Prostějově“ ve výši 699 509,70 Kč a schválit 
smlouvu č. 10072053 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí ve 
znění přiloženého návrhu.

Schválení projektového námětu 
a podání žádosti o dotaci 

na realizaci investiční akce 
„Víceúčelové sportovní hřiště 

ZŠ Čechovice“

Rada města Prostějova schválila projektový 
námět a podání žádosti o poskytnutí dotace 
na investiční akci „Víceúčelové sportovní hřiště 
ZŠ Čechovice“ v rámci Programu 133510 Pod-
pora materiálně technické základny sportu Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Veřejná fi nanční podpora 
- Oblast sportu

Rada města Prostějova schválila  poskytnutí 
nenávratné veřejné finanční podpory z  roz-

počtu města Prostějova z nerozdělené veřejné 
finanční podpory:

1. ve výši 20.000,-- Kč Střední odborné škole 
podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 4, 
Prostějov, IČ 253 48 418

- na zajištění provozu školního hřiště pro ve-
řejnost (mzdové náklady správce hřiště, údržba 
a opravy hřiště,

úklid hřiště)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-

vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
30. 11. 2012

2. ve výši 40.000,-- Kč ART ECON – Střední 
škole Prostějov, s.r.o., Za drahou 2, IČ 255 00 783 

- na zajištění provozu školního hřiště pro ve-
řejnost (mzdové náklady správce hřiště, údržba 
a opravy hřiště,

úklid hřiště)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-

vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
30. 11. 2012 

Rozpočtové opatření kapitoly 60 
– rozvoj a investice 

(komunikace Melantrichova-Dykova)
Rada města Prostějova doporučila Zastu-

pitelstvu města Prostějova schválit rozpočto-
vé opatření ve výši 1 100 000 na rekonstrukci 
komunikace Melantrichova – Dykova. 

Rozpočtové opatření kapitoly 60 
– rozvoj a investice 

(parkoviště Mozartova)
Rada města Prostějova doporučila Zastu-

pitelstvu města Prostějova schválit rozpočto-

vé opatření ve výši 300 000 na akci Parkoviště 
Mozartova ulice. 

Rozpočtové opatření kapitoly 60 
– rozvoj a investice (CS Okružní – PD)

Rada města Prostějova doporučila Zastu-
pitelstvu města Prostějova schválit rozpočto-
vé opatření ve výši 120 000 korun na projekto-
vou dokumentaci cyklistické stezky Okružní.

Zadání veřejné zakázky „Výběr 
dodavatele elektrické energie“
Usnesení č. 2572:
Rada města Prostějova schválila
zadání otevřeného nadlimitního zadávací-

ho řízení veřejné zakázky na dodávky „Výběr 
dodavatele elektrické energie“ v souladu s § 27 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

základní hodnotící kritérium, kterým je 
nejnižší nabídková cena, jako prostředek pro 
hodnocení bude použita elektronická aukce 
dle § 96 zákona

zadávací dokumentaci a kvalifikační doku-
mentaci veřejné zakázky „Výběr dodavatele 
elektrické energie“ dle návrhu předloženého 
v příloze k tomuto materiálu

zastupování města Prostějova při výkonu za-
davatelských činností (práv a povinností zada-
vatele) společností Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, 
Praha 9 – Vysočany, IČ: 261 47 921, zapsané 
v  OR vedeným městským soudem v  Praze 
v oddíle C, vložka 74479 

v  souladu s § 74 zákona a přihlédnutím 
k  odborné způsobilosti komise jmenný se-
znam členů a náhradníků komise pro oteví-
rání obálek v počtu tří členů a tří náhradníků 
a jmenný seznam členů a náhradníků komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu 
sedmi členů a sedmi náhradníků veřejné za-
kázky „Výběr dodavatele elektrické energie“ 
uvedený v zápise z jednání schůze Rady měs-
ta Prostějova,

a uložila Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedou-
címu Odboru správy a údržby majetku města, 
zadat prostřednictvím vybraného mandatáře, 
společnosti Gordion s.r.o. veřejnou zakázku 
„Výběr dodavatele elektrické energie“ za použití 
uvedených hodnotících kritérií, dále pověřila 
Miroslava Pišťáka, primátora města, jmeno-
váním tří členů a tří náhradníků komise pro 
otevírání obálek  a pěti členů a pěti náhradníků 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
v souladu s rozhodnutím Rady města Prostě-
jova.

Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. 
Prostějov pro umístění LTZ v době 

Hanáckých slavností

Rada města Prostějova schválila výpůjčku 
následujících pozemků v k.ú. Prostějov: 

- p.č. 7910 - ostatní plocha o výměře 1.270 
m2, 

- části p.č. 100 - ostatní plocha o výměře 685 
m2, 

- p.č. 101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 303 m2,

- p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 38 m2,
- p.č. 103 - zastavěná plocha a nádvoří o vý-

měře 266 m2,
- p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2,
- p.č. 7907/2 - ostatní plocha o výměře 1.101 

m2,
- p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 

m2,
- p.č. 2870 - zastavěná plocha a nádvoří o vý-

měře 449 m2,
- p.č. 2890 - zastavěná plocha a nádvoří o vý-

měře 387 m2,
- p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 233 m2,
- p.č. 2899/1 - ostatní plocha o výměře 647 

m2,
- p.č. 2899/2 - zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 71 m2,
- p.č. 2899/3 - zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 43 m2,
- p.č. 2899/4 - zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 7 m2 a
- p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2,
od společnosti MANTHELLAN a.s., se 

sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 
779 00, IČ: 282 05 618,   statutárnímu městu 
Prostějovu za účelem zajištění umístění lido-
vé technické zábavy a dalších atrakcí po dobu 
Hanáckých slavností roku 2012 za následují-
cích podmínek:

doba výpůjčky - určitá od 10.09.2012 do 
23.09.2012, 

vypůjčitel bude oprávněn dát předmět vý-
půjčky do užívání jinému bez souhlasu půjčitele,

vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré 
náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjč-
ky,

výpůjčitel ponese po dobu výpůjčky odpo-
vědnost za jakékoliv škody vzniklé na předmětu 
výpůjčky třetím osobám,

výpůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli veške-
rou škodu jemu vzniklou v případě, že jakákoliv 
třetí osoba uplatní vůči půjčiteli nárok na náhra-
du škody vzniklé této třetí osobě na předmětu 
výpůjčky po doby výpůčky.

POZOR! Máte možnost 
zdravého stravování v restau-
raci Na Špalíčku přesně dle 
vaší diety. Jídla z  menu jsou 
vždy označena písmenem C. 
„Požadavek otevřít v  Prostě-
jově restauraci či stravovnu, 
kde by se mohli zdravě najíst 
právě celiatici, vzešel mimo 
jiné i z  letošního Fóra Zdravého města. 

Jsem ráda, že jsme se dově-
děli, že tuto možnost celiatici 
v  Prostějově už mají!,“ po-
chvaluje si politička Zdravého 
města náměstkyně primátora 
Alena Rašková.

Informace ke stravování 
celiatiků, menu včetně cen  
v uvedeném zařízení naleznete 

na: www.naspalicku.euweb.cz -PR-

Upozornění pro celiatiky

Školství 
a sociální oblast
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Odbor sociálních věcí Magistrátu města Pros-
tějova opětovně informuje občany se zdravotním 
postižením o nutnosti výměny parkovacího prů-
kazu. Stávající zvláštní označení pro parkovaní  
O1 AA xxxxxx (šestimístné číslo) je nutné nej-
později do 31. 12. 2012 vyměnit za nový parko-
vací průkaz označující vozidlo přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou - nové označení O7 
CC xxxxxx (šestimístné číslo). Po 31. 12. 2012 
nebude stávající označení platné a občané by tak 
nemohli využívat výhody z  průkazu plynoucí. 
Aby výměna proběhla bez obtíží a nepříjemného 
čekání, bylo by vhodné, aby občané s výměnou 
neotáleli a učinili tak již v nejbližší době.

Pro vyřízení této záležitosti je třeba, aby se s se-
bou občané vzali:

• fotografii o rozměru 35 x 45  mm odpovída-
jící jejich současné podobě

• průkaz ZTP nebo ZTP/P
• stávající zvláštní označení pro parkování

• občanský průkaz.

K výměně parkovacího průkazu je nut-
ná přítomnost zdravotně postižené osoby. 
Pouze u nezletilých osob a osob zbavených 
způsobilosti k právním úkonům může vý-
měnu zajistit zákonný zástupce nebo opat-
rovník. Zákonný zástupce se prokáže svým 
občanským průkazem, opatrovník pak ob-
čanským průkazem a listinou o ustanovení 
opatrovníkem.

Výměnu parkovacího průkazu zajiš-
ťuje Magistrát města Prostějova, Odbor 
sociálních věcí, oddělení sociálních slu-
žeb pro seniory a zdravotně postiže-
né občany, Školní ulice č. 4,  Prostějov 
(u kina Metro), 2. patro, dveře č. 320, 
popř. 315 a 312.

Nejvhodnějšími dny k výměně parkovacího 
průkazu jsou pondělí a středa od 8:00 – 17:00 
hodin. V ostatní dny je výměna možná ve dnech 
úterý a čtvrtek od 8:00 – 16:00 hodin a v  pátek od 
8:00 – 14:00 hodin.  -osv-

Informace o výměně parkovacích
průkazů pro zdravotně postižené občany

Již před časem Magistrát města Prostějo-
va, Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ) 
varoval podnikatele před nejrůznějšími 
„nabídkami“ soukromých společností. Ty 
oslovují nové podnikatele s nabídkou zápisu 
údajů do různých rejstříků. K nabídce je ob-
vykle přiložena i složenka k úhradě (částky 
mohou být různé, např. 1.677 Kč nebo 1.497 
Kč). 

Protože se OŽÚ stále setkává s  dalšími 
takovými případy, opakujeme naše upozor-
nění. 

Dopisy rozesílají soukromé fi rmy, které 
nemají s výkonem veřejné správy nic společ-
ného. Dopisy mohou mít v hlavičce velkými 
písmeny uvedeno REJSTŘÍK OBCHODU 
A ŽIVNOSTÍ nebo  REJSTŘÍK PODNI-

KATELSKÝCH SUBJEKTŮ ČR. Údaje 
o nových podnikatelích tyto fi rmy získávají 
z veřejně dostupných údajů na internetových 
stránkách www.justice.cz (obchodní rejstřík) 
a www.rzp.cz (živnostenský rejstřík).

Magistrát města Prostějova, Odbor obec-
ní živnostenský úřad se od  těchto aktivit 
opakovaně důrazně distancuje a prohlašuje, 
že jediným zákonem stanoveným správním 
poplatkem za ohlášení živnosti (nebo podá-
ní žádosti o koncesi) je pro začínajícího pod-
nikatele zákonem stanovená částka 1.000 
Kč. Tento správní poplatek hradí začínající 
podnikatelé hotově na přepážce Magistrátu 
města Prostějova, Odboru obecního živnos-
tenského úřadu. 

Podnikatelé, pozor na neoficiální 
zpoplatněné rejstříky! Upozornění trvá!

Výpis z usnesení z 52. schůze Rady města Prostějova, konané 24. 7. 2012
(kompletní usnesení na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář primátora)

29. srpna 201229. srpna 201244
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INZERCE

Na základě jednání představitelů 
města Prostějova s krajem rozhodli 
prostějovští radní prodloužit odbo-
čovací pruh na křižovatce ulic Olo-
moucká a Vápenice. „Město nechá 
zpracovat projektovou dokumentaci, 
samotnou investici bude provádět 
majitel komunikace – Olomoucký 
kraj. Investiční náklady na pořízení 
projektové dokumentace pro stavební 
povolení budou činit 45 tisíc korun,“ 
říká náměstkyně primátora Alena 
Rašková. -red-

Na křižovatce 
Olomoucká – Vápenice

bude prodloužen 
odbočovací pruh

Školní rok už klepe na dveřeŠkolní rok už klepe na dveře

Doba letního odpočinku se školá-
kům chýlí pomalu ke konci, v  plném 
proudu jsou naopak přípravy na zahá-
jení školního roku na všech prostějov-
ských školách.

„Na základě požadavků a potřeb ro-
dičů jsme již v loňském roce přistoupili 
k  prodloužení provozní doby v  někte-
rých mateřských školách.  Maminky 

či tatínkové tak už nemusejí podléhat 
stresu, zda stihnou ze školky vyzved-
nout svého malého potomka,“ připo-
míná náměstkyně primátora Ivana He-
merková.

Také v  letošním školním roce vyjde 
město rodičům předškoláků a školáků 
vstříc co se provozní doby družin a ma-
teřských škol týče.

„Od září budou mít všechny školy základní i 
některé mateřské prodlouženou provozní dobu 
až do 17.00 hodin. Tento krok maximálně ko-
responduje s  potřebami a požadavky rodičů. 
Do začátku školního roku bych chtěla popřát 
všem učitelům, vychovatelům, zaměstnancům 
škol, rodičům a především dětem hodně zdra-
ví, energie, pohody a úspěchů v nadcházejícím 
školním roce,“ řekla Hemerková. 

Město Prostějov chce vybudovat na 
nádvoří zámku letní scénu. Ta zahrnu-
je pódium s  pohyblivým zastřešením, 
lavice a židle pro publikum, osvětlo-
vací a ozvučovací techniku.  „V  rámci 
projektu zároveň provedeme stavební 

úpravy nádvoří – bude tam nová dlažba 
a proběhne oprava omítek a fasád. Na 
projekt žádáme dotaci z  Regionálního 
operačního programu Střední Morava, 
z něhož můžeme čerpat až 85% nákla-
dů. O dotaci požádáme v  nejbližších 

dnech,“ upřesnil náměstek primátora 
Zdeněk Fišer. 

Náklady na tuto ambiciózní akci, díky 
níž se zámek v  létě může stát dějištěm 
mnoha kulturních a společenských akcí, 
mají činit 11 milionů korun.  -red- 

Na nádvoří zámku vznikne letní scéna
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V  tomto a nadcházejících dvou vy-
dáních Radničních listů Vám postup-
ně přineseme shrnující informace o 
prostějovské průmyslové zóně i o tom, 
jak chce město v rozvoji pokračovat. 

Tentokrát se ohlédneme trošku do 
(pro mnohé nedávné) historie. 

Důvody pro výstavbu průmyslových 
zón ve městech a obcích jsou zcela jas-
né; prvořadým argumentem pro vyna-
ložení nemalých fi nančních prostředků 
z  rozpočtu obcí je zajištění zaměstna-
nosti obyvatel. Dalším pozitivem jsou 
daňové příjmy do městského rozpočtu 
či možnost rychlejší rekonstrukce sou-
visející infrastruktury.

Město Prostějov zahájilo přípravu 
průmyslové zóny ve své východní čás-
ti v  roce 1998. Situování průmyslu do 
tohoto prostoru je vhodné vzhledem k 
ideálnímu dopravnímu napojení (blíz-
kost rychlostní komunikace, nádraží), 
převládajícímu směru větru a vzdále-
nosti od bytové zástavby. Do zóny smě-
řují i některé spoje městské hromadné 
dopravy. 

Rozvoj ploch vhodných pro výrobu 
a podnikání musí být realizován v sou-
ladu s územně plánovací dokumentací. 
V roce 1999 byl zpracován Generel prů-
myslové zóny, který rozdělil rozvojovou 
plochu pro průmysl na 6 sektorů. Roz-
šíření průmyslové zóny bylo napláno-
váno ve III etapách. V rámci I. etapy se 
v  roce 2001 zainvestovalo území na k. 
ú. Kralic na Hané o rozloze cca 27 ha 
(sektory A, B a C), území severně od ul. 
Kralická, východně od areálu společ-
nosti Toray. Tato část průmyslové zóny 
je plně obsazena investory a zbylé volné 
plochy jsou ve vlastnictví právnických 
osob, které uvažují o rozšíření svých vý-
robních aktivit.  Ve II. etapě se připra-
vovalo zainvestování pozemků sektorů 
D, E a F nad stávající zónou I. etapy 
v sousedství areálu společnosti Morag-
ro a.s., ale vzhledem k umístění těchto 
rozvojových ploch v záplavovém území 
řeky Hloučely ohrožené stoletou vodou 
(stanovené v  roce 2003) se od záměru 
ustoupilo. 

Po schválení I. změny územního plá-
nu sídelního útvaru Prostějov v  roce 
2002 byla pro výrobní aktivity určena i 
lokalita mezi ul. Kralická a Kojetínská 
– sektor G na k. ú. Prostějova a Kralic 
na Hané. Od roku 2004 se pro plochu 
cca 20 ha začala připravovat projektová 
dokumentace na výstavbu komunikací 
včetně integrované stezky pro cyklisty 
a chodníku, inženýrských sítí a autobu-
sové zastávky. Realizace výstavby probí-
hala od roku 2006.  

Související investice

Zainvestování pozemků pro město 
představuje náklady související s výku-
pem pozemků, výstavbou komunikací 
pro motorovou dopravu, cyklisty a pěší, 
zajištění inženýrských sítí. V roce 2003 
byla realizována z fi nančních prostřed-
ků Olomouckého kraje výstavba okruž-
ní křižovatky na ul. Kralická a tím se 
zkvalitnil přístup do zóny a v roce 2005 
následovala rekonstrukce komunikace 
ul. Kralická včetně nového povrchu vo-
zovky. Cyklostezka do průmyslové zóny 
podél ul. Kralická byla vybudována 
v roce 2008. 

I když jsou pozemky kompletně 
připravené, investor si na vlastní ná-
klady zajišťuje archeologický výzkum 
a vynětí ze zemědělského půdního 
fondu. Kvalita půdy je na území měs-
ta výborná, proto se náklady na vynětí 
za účelem výstavby průmyslového are-
álu pohybují v  současné době kolem 
150 Kč/m2.  

Vzhledem k výši takto vynaložených 
nákladů nelze očekávat, že záměrem 
investorů bude zbytečně zastavět plo-
chu, která by nebyla následně účelně 
využita. Hodnotu kvalitní orné půdy 
si nejen v řeči čísel uvědomují všichni 
zainteresovaní. Příště: Investoři 

 Autor: ORI MMPv
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„Doktorský den dneska máme, hejbni 
kostrou začínáme!“ hřmí klubovnou „Na 
Šmeralce“ u hvězdárny zahajovací pokřik 
6. roje světlušek – tedy nejmladších skau-
tek střediska Děti přírody Prostějov. Jindy 
je to Blikací den (aneb BESIP o bezpečném 
oblečení dětí ve tmě), Čajový den (byliny) 
Pečící (muffi  ny či jabka v  županu) nebo 
Pípací (hlasy ptáků), Ruksakový (historie) 
nebo Poštovní (dopisy do domovů důchod-
ců). Vše probíhá hravou formou a zážitky. 
Zkrátka tak, jak to vystihla světluška s pře-
zdívkou  Šňůrka: „Celou schůzku blbneme 
a nakonec zjistíme, že jsme se něco naučily“.   

Podobně je to i u vlčat, nejmladší kategorie 
skautů od 6 do 10 let. Ti k tomu ovšem po-
třebují ještě více prostoru, takže jejich schůzky 
v létě i v zimě probíhají většinou v přilehlém 
parku, kde tolik nesejde na tom, že v zápalu 
hry zrovna nešeptají. Jako „vodní“ skauti na-
víc procvičují i něco vodácké teorie a praxe. 
Bez lodí se náš tábor neobejde.

S  přibývajícím věkem roste i náročnost 
propracovaného moderního výchovného 
programu Junáka pro všechny věkové kate-
gorie. Mnoho významných osobností vědy, 
sportu i kultury v Česku, které něco doká-
zaly, prošly skautingem. 

Stará klubovna už panečku něco pama-
tuje! Od Sametové revoluce jí prošly stovky 
dětí. Vznikají zde nerozlučná přátelství na 
celý život z dětí, které by se možná jinak ni-
kdy nesetkaly.  V této klubovně se připravo-
vali i stávající vítězové celostátního kola Zá-
vodu vlčat, světlušky si zase jedou do Prahy 
pro první cenu z více jak 50ti zúčastněných 
oddílů v celoroční soutěži Cesta časem ke 
100. výročí skautingu v  Čechách. Vodáci 
letos vyhráli závody  v  paddlenboardingu 
(náročné pádlování na surfařských prk-
nech). Klubovna se občas promění v diva-
delní jeviště, kde se již několikrát nacvičila 
medailová vystoupení na celostátní soutě-
že. Nebo v oddílový kinosál či útulnou ča-
jovnu s Fair Trade výrobky. Jindy zde vzni-
ká výtvarná dílna i pro příchozí, v okolním 
parku probíhají akce pro veřejnost i příro-
dovědná činnost. Parkové cesty se skvěle 

hodí i pro dopravní výchovu na koloběž-
kách. Je zde přeci kruhový objezd, mnoho 
předností zprava i záludných křižovatek. 
Oblíbená jsou i přenocování v  klubovně, 
pro nejmenší to bývá první noc bez rodičů.  
Každá družinka zde má své zázemí (vlastní 
část klubovny, kterou si mohou upravit a 
vymalovat podle sebe). Prozaičtější účel má 
pak skladová místnost, kde jsou uloženy 
podsady a materiál pro šedesátihlavý tábor. 
Připravujeme výpravy do okolí i na zahra-
niční velká setkání – celosvětová skautská 
jamboree. 

Právě před deseti lety se v  prostějovské 
klubovně Na Šmeralce vylíhla před Ve-
likonocemi první vatová kuřátka. Půlka 
skořápky, vatová kulička, kapka lepidla a 
papírový zobáček a očka. Po dvou ryze 
prostějovských ročnících se podařilo pro 
věc získat i řadu dalších skautských oddílů 
v republice. Vznikl tak ofi ciální charitativní 
projekt Junáka - Velikonoční skautské ku-
řátko, který známé sbírce Pomozte dětem 
přinesl již více jak 4 miliony korun!

Na starou klubovnu budeme s  láskou 
vzpomínat. Záměr využít prostor v  parku 
pro jiné účely plně respektujeme a děkuje-
me představitelům statutárního města za 
velkou vstřícnost při hledání náhradní bu-
dovy. Tím, že objekt bývalé prádelny a šicí 
dílny bude převeden do vlastnictví našeho 
střediska, budeme moci získat i prostředky 
na nezbytné stavební úpravy. Neprodleně o 
nich začínáme jednat s ekonomickým od-
borem ústředí Junáka v Praze.

A kdo si snad pořád myslíte, že skauti 
jsou podivíni, kteří si něco vysílají morse-
ovku nebo vážou nepotřebné uzly, přijďte se 
přesvědčit na vlastní oči. Od 3. září ještě ve 
staré klubovně, ale brzy… Eva Dudíková

 www.detiprirody.skauting.cz
kontakty: 

světlušky (dívky 7-9 let) 
 604 535 100

vlčata (chlapci 7 – 9 let)
720 233 371

skauti (dívky a chlapci 10-15 let) 
737 765 360

Bývalá prádelna v ul. Bohumíra 
Šmerala 27 se promění v  klubovnu 
skautského Junáka. Objekt by mohl 
připadnout skautům prostřednic-
tvím bezúplatného převodu. Záměr 
rady ještě projedná zářijové zastu-
pitelstvo.

„Současný technický stav budovy ved-
le hvězdárny, kde mají či měli skauti pů-
vodní klubovnu, je nevyhovující. Proto 
hledáme řešení. Náš výběr padl právě na 

bývalou prádelnu, která je ve vlastnictví 
Domovní správy, je asi sto metrů od stá-
vajícího sídla sdružení. Objekt je v dob-
rém technickém stavu, má nová plastová 
okna včetně bezpečnostních sítí. Uvnitř 
jsou dvě malé kanceláře, dále dva vět-
ší prostory vhodné pro běžnou činnost 
sdružení a v  zadní části jsou umístěny 
dvě místnosti bez oken, vhodné jako 
sklad,“ přibližuje první náměstek primá-
tora Jiří Pospíšil.   -red-
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Skauti do nového

Londýnské olympijské hry byly 
inspirativní  a v  mnoha ohledech 
překvapující pro mnohé z  nás. Určitě 
nebyly jenom o sportu, ale určitě o 
přátelství, vnímání jiných národů, 
přijímání porážky, sportovním a ne-
sportovním chování a demonstraci 
vítězství.  

ANGLIČTINA PRO DĚTI věnovala 
svoje letní tábory a školy právě té-
matu přátelství, sportovnímu chování 
a podařilo se jí uskutečnit olympiádu  
prostějovských a vyškovských studentů, 
ale také sledovat a zúčastnit se hravé 
školní olympiády v USA, kterou se pak 
inspirovali i studenti v Prostějově. 

Tyto malé - velké dětské olympiády  
byly plné nových a neotřelých disciplín. 
Společným jazykem byla angličtina, ale 
nejvděčnější disciplíny se v  mezinárod-
ním měřítku rozcházely! V USA byl nap-
rostou jedničkou hop-scotch (panák), 
který se naučili „po americku“ i sportov-

ci Angličtiny pro děti. U amerických dětí 
bylo také oblíbené  házení meteoritů do 
vesmírného prostoru. V  Prostějově byl 
nejoblíbenější hod do dálky, hod diskem, 
skok do dálky a překvapivě judo! 

Mottem prostějovské olympiády 
angličtinářů bylo staré známé „Faster, 
Higher, Stronger“,  a zdokumentové dis-
ciplíny vrchovatě toto motto naplnily. 

Angličtináři Angličtiny pro děti 
Prostějov/HDEE právě úspěšně absolvo-
vali poslední letní školu těchto prázdnin 
a svoji malou olympiádu. Jejich spor-
tovní chování a zvládáni porážky by 
pak mohlo dostat nesrovnatelně vyšší 
rating než u opravdových olympijských 
reprezentantů! 

Angličtina pro děti Prostějov/HDEE 
zahajuje školní rok 3. září 2012. První 
zářijový týden probíhají demo hodiny 
pro „last minute zájemce“. Aktuality 
sledujte na webu: anglictinaprodeti-
prostejov.cz. 

LETNÍ ŠKOLA ANGLIČTINY PRO DĚTI 
BYLA NA OLYMPIÁDĚ

INZERCE

…A jak vlastně žijí skauti 
v klubovně i mimo klubovnu?

Prvního července byla zahájena fo-
tografi cká soutěž, kterou pro veřejnost 
připravil Úřad Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava. 

Fotografi cká soutěž probíhá od 
1. července 2012 do konce října le-
tošního roku. Jejím cílem je přiblí-
žit veřejnosti výsledky ROP Střední 
Morava na základě jejich vlastního 
zážitku a zkušenosti, motivovat k návštěvě 

některých míst a poskytnout in-
spiraci pro trávení volného času. 
Zúčastnění soutěžící fotografují 
ukončené projekty spolufi nanco-

vané z ROP Střední Morava a foto-
grafi e nahrávají na internetové stránky 
www.mujprojekt.eu, kde každý měsíc 

probíhá hlasování o fotografi i měsíce. Pro 
autory vítězných fotografi í a také vylosované 
hlasující jsou připraveny zajímavé ceny. -red-

Fotografická soutěž
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4. 9. blok. č. 51 
Na Blatech (Družební – Domamyslická), 

5. května (Družební – Domamyslická), 
Žitná, Borová, Družební, Karafi á-
tova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, 
V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod 
Vinohrádkem, Domamyslice – u kapličky.

5. 9. blok č. 13 
Komenského – cyklostezka, Komenského, 

nám. T.G.M., Dukelská brána, Křížkovského, 
Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, 
Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, 
Koželuhova, Křížkovského – vč. parkoviště, 
Šerhovní (Školní – Dukelská brána).

6. 9. blok č. 12 
Poděbradovo nám., Wolkerova, Na 

Spojce, Sušilova, Sádky, Dvořákova 
(Ječmínkova – Šárka), Spitznerova, 
Puškinova, Ječmínkova, Dolní – vnitroblok 
(Dvořákova – Dolní 26, 28, 30)

11. 9. blok č. 14 
Újezd – komunikace, nám. E. Husserla, 

nám. E. Husserla – parkoviště.

13. 9. 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. 9. blok č. 8 
Pernštýnské nám., Raisova, B. Šmerala, 

B. Šmerala – parkoviště, B. Němcové, 

Pod Záhořím, U Boží muky, Na Hrázi, B. 
Šmerala – Drozdovice.

19. 9. blok č. 1 
Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na 

Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, gen. 
Sachera, gen. Dudy, gen. Dudy a gen. Sach-
era – spojka, Hloučelní, J. Lady (Plumlovs-
ká – Mathonova).

20. 9. blok č. 2 
K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), 

K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše 
– V. Špály), V.Špály, J. Zrzavého, K. Svolin-
ského (V. Špály – Billa), A. Slavíčka, K. Svo-
linského – parkoviště (V. Špály – Billa).

25. 9. blok č. 3 
Kpt. O. Jaroše, (K. Svolinského – 

průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. 
Boudy, S.Suchardy, Kpt. O. Jaroše – 
parkoviště, C. Boudy – parkoviště

26. 9. 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 U Stadionu), Fanderlík-
ova – parkoviště (Fanderlíkova 17 – 21), Krap-
kova – zálivka (vlevo k U Stadionu), Resslova.

27. 9. blok č. 17 
Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, 

Bří. Čapků, Tyršova – Pod Kosířem – 
cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní 
(Pod Kosířem – Bří. Čapků), Olympijská, 
Sportovní – parkoviště (Pod Kosířem – Bří. 
Čapků), Pod Kosířem – parkoviště 1, Pod 
Kosířem – parkoviště 2, Atletická.

Harmonogram blokového čištění - měsíc záříCítíte se ve městě bezpečně?
Vážení občané, 
dovolujeme si vás oslovit se žádostí 

o vyplnění miniankety (6 otázek) za-
měřené na vnímání pocitu bezpečí ve 
městě Prostějově z  pohledu vás – oby-
vatel. Konkrétně je anketa zaměřena na 
informovanost o městském kamerovém 
dohlížecím systému.

 Anketu je možno vyplnit 
několika způsoby:

• vyplnění a zaslání na e-mail adresu: 
libor.sebestik@mpprostejov.cz . 

• anketní lístek můžete vystřihnout, 
vyplnit a odevzdat v Informační 
službě Magistrátu města Prostějova, 
náměstí T. G. Masaryka 14 (vedle 
budovy radnice), resp. RIC v zámku.

• vyplněný anketní lístek poslat poš-
tou na adresu Městská policie Pros-
tějov, Havlíčkova 4, 79601 Prostějov.

U každé otázky vyberte a zatrhně-
te jednu variantu, která prezentuje Váš 
názor. Příklad vyplnění anketních otá-
zek e-mailovou formou- např. 1a,2b,3a-
,4b,5c,6a.

Děkujeme vám za váš čas a ochotu. 
Výsledky tohoto průzkumu budou po 
vyhodnocení zveřejněny v  některém 
z dalších vydání  Radniční listů a budou 
použity k vyhodnocení  stavu prevence 
kriminality za rok 2012 a k event. tvor-
bě dalších preventivních aktivit v našem 
městě.

Dotazníkové šetření běží do 15. září 
2012

Před 170 lety – 17. 9. 
1842 – se narodil Eduard 
Skála, významný politický 
a hospodářský činitel, pe-
dagog a vlastenec. 

Narodil se ve Věrova-
nech, kde jeho otec An-
tonín působil jako učitel. 
V  roce 1845 získal místo 
varhaníka v  kostele Pový-
šení sv. Kříže v Prostějově 
a učitele na městské farní 
škole (pozdější hlavní chla-
pecké škole) ve Školní ulici v Prostějově. Ro-
dina se proto přestěhovala do Prostějova. Syn 
Eduard po absolvování německé reálky vy-
studoval Vysokou školu technickou v Praze a 
ve Vídni. Potom se věnoval cukrovarnictví a 
působil jako ředitel v řadě moravských cuk-
rovarů (Bedihošť, Přerov, Kroměříž, Chropy-
ně, Břeclav, Háj u Opavy). 

V  roce 1884 se ze zdravotních důvodů 
vrátil s rodinou do Prostějova. Zde rozvinul 
bohatou veřejnou, osvětovou a kulturní čin-
nost. Byl členem obecního výboru, radním a 
náměstkem starosty města. Jako zástupce ná-
rodní strany získal mandát zemského poslan-
ce a v letech 1897–1907 byl poslancem říšské 
rady za volební obvod Prostějov – Olomouc.

Byl také činný v  různých spolcích. Byl 
předsedou Průmyslové jednoty, předsedou 
výstavního komitétu Národopisné, průmys-
lové a umělecké výstavy konané 25. 6. – 10. 
7. 1893 v Prostějově, zakladatelem a podpo-
rovatelem muzea, předsedou Besedy a Úvěr-
ního spolku záložna a zastavárna. Stál při 
založení Národního domu jako zakládající 

člen Družstva pro výstav-
bu spolkového domu. 

Eduard Skála byl také 
vynikajícím hudebníkem 
– především klavíristou a 
zpěvákem. V letech 1906–
1909 byl předsedou muž-
ského pěveckého spolku 
Orlice, protektorem a 
čestným členem Pěvecké-
ho sdružení moravských 
učitelů, dále byl členem 
dozorčí rady Městské hu-

dební školy. Mnohdy také vystupoval jako 
interpret na koncertech pořádaných v  hu-
debním salónku Národního domu. Měl také 
vztah k  výtvarnému umění. Jako předseda 
prostějovské záložny se podílel na úpravách 
prostějovského zámku. Zvláště si vážil práce 
Jano Kőhlera, který ozdobil zámek sgrafi ty 
s  hanáckými náměty. Za zásluhy o rozvoj 
města Prostějova byl 22. 3. 1907 jmenován 
čestným občanem města. V  roce 1912 – u 
příležitosti jeho 70. narozenin – rozhodlo 
městské zastupitelstvo pojmenovat náměstí 
mezi zámkem a sokolovnou náměstím Edu-
arda Skály. 

Eduard Skála se sice samostatného Česko-
slovenska nedožil, ale sledoval politické udá-
losti a podpořil například prohlášení českých 
poslanců na říšské radě 30. 5. 1917. 

Zemřel 2. 1. 1918 v Prostějově. Jeho po-
hřbu se účastnily desítky osobností a obča-
nů, kteří vyjádřili úctu tomuto upřímnému 
vlastenci a ušlechtilému člověku. Je pohřben 
v rodinné hrobce v severní arkádě prostějov-
ského hřbitova. Hana Bartková

Výročí prostějovských osobností 
Eduard Skála (1842–1918)
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INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

INZERCE

INZERCE

Statutární město Prostějov se na zákla-
dě vyhlášené dotační akce opět pokusí 
získat fi nanční prostředky na pořízení 
bionádob. Nádoby o objemu 140 l by byly 
určeny pro občany žijící v  rodinných 
domcích a dále kontejnery o objemu 770 
l pro rozšíření stanovišť tříděného odpa-
du hlavně na sídlištích. 

„První biopopelnice o objemu 140 l 
začaly sloužit lidem v  Prostějově v  loň-
ském roce, letos k nim přibyly i takzvané 
biokontejnery, do nichž mohou ukládat 
biologický odpad i obyvatelé sídlišť. Po 
ukončení distribuce všech biopopelnic 
však o ně projevili zájem také další ob-
čané města. Těmto bychom chtěli vyjít 
vstříc a pokusíme se za pomocí dotace 

získat další nádoby tohoto druhu,“ při-
pomíná první náměstek primátora Jiří 
Pospíšil.

Případní zájemci o výpůjčku bionádo-
by (biopopelnice) z  řad obyvatel města, 
si tuto nádobu mohou už teď rezervo-
vat na Odboru správy a údržby ma-

jetku města u pí. Kovaříkové na   tel. 
582 329 559 nebo emailem: ilona.kova-
rikova@prostejov.eu   Pokud Statutární 
město Prostějov dotaci na nákup získá, 
je předpoklad realizace akce v polovině 
roku 2013. Mgr. Jana Gáborová,

 mluvčí Magistrátu města Prostějova

Město chce získat dotaci na další bionádoby 

Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. 
zajistí dne 22. 9. 2012 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr od-
padu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště ( obec ) Čas předání odpadu 
a elektrozařízení

1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45 - 10:55
2.   Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10
3.   Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25
4.   Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40
5.   Čechůvky točna 11:45 - 11:55
6.   Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30
7.   Čechovice u pošty 12:35 - 12:50
8.   Žešov u pomníku 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.

Mobilní sběr – podzim 2012Mobilní sběr – podzim 2012
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Již jste si v  našem městě určitě všimli 
červených kontejnerů na drobné elektro. 
Město je nechalo instalovat, aby občanům 
ulehčilo třídění starých spotřebičů, abyste 
se nemuseli trmácet na sběrný dvůr s ka-
ždým mobilem nebo doslouživším dálko-
vým ovladačem.

„Podobná služba veřejnosti chyběla, jsme 
rádi, že červené kontejnery mámě i v našem 
městě. Lidé tak nemusí přemýšlet, kam se 
starým elektrem a mají jednoduchou mož-
nost, jak jej správně vytřídit,“ řekl první ná-
městek primátora Jiří Pospíšil

Nezisková organizace ASEKOL, která se 
zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a 
červené kontejnery vymyslela a provozuje, 

chce nyní lidem poděkovat za jejich svě-
domité třídění. Proto do Prostějova 17. 
září 2012, zavítá se zábavně-osvětovou 
akcí „Najdi si svůj červený kontejner“. Na 
nám. T.G. Masaryka bude připraven boha-
tý program pro malé i velké návštěvníky a 
spousta soutěží. „Chceme povědomí o červe-
ných kontejnerech ještě více rozšířit, tak aby 
o nich věděli skutečně všichni. A pro ty, co 
elektro již třídí, chceme připravit hezký a za-
jímavý program jako odměnu,“ řekla Jitka 
Šimková, manažerka projektu.

Návštěvníci se ale na akci především 
dozvědí, kde všude jsou ve městě umístěny 
červené kontejnery a jak je mohou využí-
vat. Vzhledem k  následné recyklaci zaří-

zení, díky níž lze opětovně využít až 80 % 
každého spotřebiče, je totiž velmi důležité, 
aby lidé přesně věděli, co se do kontejnerů 
smí vyhazovat, a co naopak ne.

V  celé České republice je již na 1  500 
červených kontejnerů a za dobu jejich pů-
sobení do nich lidé vytřídili téměř 700 tun 
elektroodpadu. V Prostějově je v současné 
době instalováno 11 červených kontejnerů. 
Co se týká výtěžnosti tento rok, tak se za-
tím prostřednictvím červených kontejnerů 
sesbíralo 1 966,6 kg elektra.

Lidé se navíc posléze dozvědí, jak jejich 

svědomitá recyklace elektroodpadu po-
mohla v ochraně životního prostředí. ASE-
KOL každoročně zveřejňuje výsledky tzv. 
environmentálního vyúčtování, v  němž 
se přepočítává vybrané elektro a množ-
ství ušetřených surovin jeho následnou 
recyklací. Loni takto občané ČR tříděním 
televizí a monitorů ušetřili např. téměř 2 
miliony litrů ropy či 500 tisíc litrů vody. 
Letos ASEKOL rozšířil analýzu i na drobné 
spotřebiče.

Více o akci najdete na www.cervenekon-
tejnery.cz. 

Ve čtvrtek 20. září v 17 hodin před 
prostějovskou nemocnicí - to je čas a 
místo dalšího srazu zájemců, kteří se 
chtějí naučit techniku severské chů-
ze. Tentokrát půjdeme přes Hloučelu 
k občerstvení U Čápa v Mostkovicích, 
odkud jede v 18.31 hodin autobus zpět 
do Prostějova. 

A jako vždy pro jistotu připomínám, 
že zájemci, kteří nemají vlastní hole, se 
musejí předem přihlásit na telefonu 732 
635 360 nebo mailem na adrese sehna-
lovalenka@seznam.cz a uvést svou výš-
ku, abych jim mohla vzít správné hole k 
zapůjčení.  Na setkání se těší cvičitelka 

 Lenka Sehnalová

Zářijový NORDIC bude na Hloučele

Najdi si svůj červený kontejner!Najdi si svůj červený kontejner!

Děkujeme tímto za poskytnutí fi nančního příspěvku 20.000 Kč z rozpočtu Olo-
mouckého kraje na technické zabezpečení kurzu první pomoci a krizové interven-
ce pro dobrovolné hasiče okresu Prostějov. Kurz proběhne v Hamrech 20. a 21. 10. 
2012.  Oblastní spolek ČČK Prostějov

INZERCE

nám. Padlých hrdinů 7, PV  tel: 582 339 264, 725 634 509
www.slender-club.cz

AKCE ZÁŘÍAKCE ZÁŘÍ -  - 20%20% SLEVA NA PERMANENTKUSLEVA NA PERMANENTKU
        - vyberte si jakoukoli kombinaci: 
      ORBIT, VIBRAČNÍ PLOŠINA, 
     STOLY, ROLLETIC, LYMFOVEN

                                  2020% % SLEVASLEVA  
       NA LYMFATICKOU MASÁŽ OBLIČEJE       NA LYMFATICKOU MASÁŽ OBLIČEJE

           Novinka: BĚŽÍCÍ PÁS

á P ddllý hh hh ddiii 7 PV ll 85822 333399 2264 7225 6334 509009

INZERCE

k dispozici sklepy či komory
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Nefunkční zářivky a výbojky ne-
patří do  kontejneru se směsným  ko-
munálním odpadem, protože z  nich 
mohou při rozbití unikat nebezpečné 
látky. 

Občané  Prostějova mohou bez-
platně odkládat vyřazené zářivky 
a výbojky na sběrném dvoře U Sv. 
Anny a též na novém sběrném dvo-
ře ve Vrahovicích na ul. Průmyslová 
za hlavním nádražím. Malé úsporné 
kompaktní zářivky a výbojky je mož-
no odevzdat i na informační službě 
Magistrátu města Prostějova na nám. 
T.G. Masaryka č.130/14. Zpětný od-
běr všech použitých elektrozařízení 
zajišťují kolektivní systémy EKO-
LAMP, Asekol a Elektrowin, které 
k  tomu opravňuje zápis do Seznamu 

výrobců elektrozařízení vedeného 
ministerstvem životního prostředí. 
Kolektivní systémy smluvně zajišťují 
celý proces likvidace, to znamená od 
vytvoření sítě sběrných míst (s vyu-
žitím sběrných dvorů) až po předání 
zpětně odebraných elektrozařízení 
firmám, které se specializují na jejich 
ekologické zpracování a recyklaci. 
Cílem je separovat elektrozařízení, 
jež obsahuje využitelné či nebezpeč-
né látky od ostatního odpadu, který 
končí na skládkách nebo ve spalov-
nách.  

Systém zpětného odběru a ekolo-
gického zpracování elektroodpadu 
však nemůže fungovat bez aktivního 
a vstřícného přístupu spotřebitelů. 
Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu 

nefunkční zářivku na místě k  tomu 
určeném, to znamená v místě zpětné-
ho odběru nebo při nákupu nového 
výrobku přímo v prodejně, přispěje 
k ochraně životního prostředí. 

Na základě smlouvy o spoluprá-
ci, kterou město Prostějov uzavřelo 
s  kolektivním systémem EKOLAMP, 
byly do sběrného dvora v  ulici Anen-
ská a nově i ul. Průmyslová umístěny 
speciální kontejnery, do kterých mo-
hou zdarma odkládat použité světelné 
zdroje nejen občané, ale i firmy a pod-
nikatelé, kteří elektrozařízení používají 
či shromažďují při své podnikatelské 
činnosti (prodejny, elektromontážní 
firmy, menší podniky, instituce apod.) 
bez prokazování totožnosti až do po-
čtu 30 kusů na jednu donášku/dodáv-

ku (větší množství lze také odevzdat, 
avšak na základě předchozí domluvy 
se sběrným dvorem). Na informační 
službě magistrátu je pouze malá sběrná 
nádoba (viz. foto).

EKOLAMP obcím přispívá na nákla-
dy provozu sběrného místa a plně hradí 
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. 
Tím město ušetří část prostředků ze své-
ho rozpočtu určených na provoz systé-
mu nakládání s komunálním odpadem. 

Bližší informace vám podá na Ma-
gistrátu města Prostějova pí. Ilo-
na Kovaříková, pracovnice Odboru 
správy a údržby majetku města (tel. 
582 329 559) nebo za provozovatele 
sběrného dvora .A.S.A.TS Prostějov, 
s.r.o. p. Jiří Humeník (tel. 582 302 
745).

POUŽITÉ ZÁŘIVKY DO POPELNICE NEPATŘÍPOUŽITÉ ZÁŘIVKY DO POPELNICE NEPATŘÍ

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem. Telefon:  +420 776 189 235, E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Evid. č. 367/12 (Leik) – pes, kříženec, světlé barvy, od-
chycen na ul. Kostelecké 

Evid. č. 366/12 (Dafy) – fena, kříženec, odchycena na 
nám. E. Husserla

Evid. č. 365/12 (Dagon) – pes, německý ovčák, odchycen 
v lesoparku Hloučela

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PROSTĚJOV
Milíčova 3

Zastoupený Ing. Lenkou Černochovou,
ředitelkou úřadu

Zveme Vás na akci – Daruj krev s Oblastním spolkem ČČK Prostějov dne 18. 
září 2012 ( úterý ) 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

Těším se na setkání s Vámi. 
Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov

Milíčova 3, mobil : 723005411, e-mail : prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz
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Děkujeme všem občanům za poslané 
podněty, návrhy a připomínky k  budo-
vání cyklistických stezek ve městě Pros-
tějově.  

Na Odbor rozvoje a investic bylo do-
ručeno celkem 28 podnětů. Nejvíce pod-
nětů bylo k  vybudování CS Vrahovické 
(celkem 10 podnětů), dále pak 5 podnětů 
na vybudování CS Hloučela PV- Most-
kovice a 4 podněty na vybudování CS od 
Olomoucké po Rybníček ve Vrahovicích 
(podél Hloučely), která by mohla být 
realizována v  rámci protipovodňových 
opatření a ohledně kterých nyní probíhají 
intenzivní jednání.

Dalšími navrženými úseky byly:
CS Vrahovice – Držovice, CS Vrahovic-

ká (až do Čechůvek) – napojení na CS do 
Kralic na Hané, přejezd pro cyklisty přes 
Olomouckou ulici (v místě u Cílu), CS od 
křižovatky u Rodenů k  Hanáckým žele-
zárnám, CS Svatoplukova – k hlavnímu 
nádraží

Obdrželi jsme také mnoho podnětů 

k  vybudování propojovacích úseků, které 
se postupně dle možností realizují a několik 
podnětů se týkalo i vybudování CS mimo 
katastrální území města Prostějova.

Všechny podané návrhy i připomínky 
byly zpracovány a předány vedení města 
Prostějova.

V  letošním roce byl dokončen po-
slední úsek na Olomoucké ulici, nyní se 
realizuje II. etapa CS Sídliště Svobody-
-Jungmanova a chystá se CS Kralická 
(propojení ulice Dolní s  ulicí Kralic-
kou) a CS Vrahovická od autobusového 
nádraží po most, o možných variantách 
řešení dalšího úseku CS Vrahovické 
probíhají jednání.

Několik roků je připravováno vybu-
dování CS v  Biokoridoru Hloučela od 
lokality „Abrahámek“ po Tichou ulici. 
Jako velmi nadějné se jeví i získání do-
tace na realizaci této akce. Na příští rok 
se připravují k  realizaci další úseky CS 
do Žešova.  -ori-

Vyhodnocení průzkumu potřeby cyklistických stezek na území města Prostějova

Pozor na dopravní omezení v okolí Společenského domu
Fotbalová asociace České republiky 

požádala o zvláštní užívání komunikace 
na parkovištích v okolí Společenského 
domu z důvodu konání doškolení tre-

nérů UEFA Pro a UEFA A licence ve 
Společenském domě, dne 2. 10. 2012, 
a to po celý den.

Parkoviště budou využita pro cca 150 

automobilů účastníků této akce. 
Pro požadovaný počet vozidel je 

nutné vyhradit parkoviště na ploše po 
bývalé sodovkárně, před vchodem do 

Společenského domu a podél ulice Ko-
menského.

Město Prostějov této žádosti vyho-
vělo.

HODINÁŘSTVÍ SKOUMAL 
VÁS ZVE NA SEZNÁMENÍ 
SE ŠVÝCARSKÝMI HODINKAMI WENGER

AKCE ZÁŘÍ

SLEVA 10%
Zbyněk Skoumal
E. Husserla 6, Prostějov
tel.: 777 169 101

•  při výměně baterií provádíme 
zkoušku vodotěsnosti

• opravy hodinek a hodin

INZERCE



Na konci července se konal 8. ročník Filmového tábora v Sobotíně, který
pořádá Gymnázium J. Wolkera pod záštitou náměstka hejtmana Olo-
mouckého kraje Mgr. Aloise Mačáka. Téměř šedesát mladých filmařů z
celé České republiky vytvořilo více než deset krátkých filmových projektů
na téma Princip Hollywood. Pod vedením zkušených odborníků, převážně
z Divadla Point a Městské knihovny Prostějov připravili komponovaný
večer nejen filmových projekcí, ale také taneční vystoupení a výtvarné
instalace. 
Diváci mohli shlédnout tří až pětiminutové filmy inspirované slavnými díly hol-
lywoodské produkce. Bylo obdivuhodné, jak rychle a přesně vystihli filmoví
amatéři žánry a styly jednotlivých slavnějších „kolegů“. Celý princip spočíval v
detailním nastudování původních předloh a jejich zpracování s využitím vlast-
ních prostředků a prostředí tábora na úpatí Jeseníků.
Slavnostní premiéry se účastnily téměř dvě stovky diváků, které přivítali Mgr.
Alois Mačák a ředitel Gymnázia J. Wolkera Ing. Michal Šmucr. Díky podpoře
statutárního města Prostějova, společnosti Gaudeamus, o. p . s a společnosti
Tomi-Remont si mladí filmaři mohli vychutnat ohromný úspěch a těšit se z
práce, které se intenzivně věnovali celý týden. -ap-
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VELKÁ
PREMIÉRA

V SOBOTÍNĚ



NEDĚLE 23. ZÁŘÍ
17.30 Ve stínu 
21.00 Země bez zákona 

BIJÁSEK V NOVÉM – ZAČÍNÁ!

PONDĚLÍ 24. ZÁŘÍ
14.00 Happy Feet 2
USA/Austrálie, 2011, 100 minut, režie:
George Miller
17.30 Nedotknutelní
francouzská tragikomedie 
Nejúspěšnější evropský film tohoto roku!
Ve Francii film vidělo téměř 20 milionů
díváků!
O nepravděpodobném spojení melancho-
lického multimilionáře a extrovertního
recidivisty – tak to těžko mohl někdo před-
pokládat, že se z tohoto filmu stane kasov-
ní trhák!!!
V hl. rolích: F. Cluzet, O. Sy režie: Oliver
Nakache a Eric Toledana, 112 minut, české
titulky, repríza, do 12 let nevhodný,
vstupné 90 Kč
20.00 Nedotknutelní 

ÚTERÝ 25. ZÁŘÍ
14.00 Happy Feet 2
USA/Austrálie 2011, 100 minut, režie:
George Miller 
17.30 7 dní v Havaně
povídkový film 
7 dní, 7 režisérů, 1 vášnivá Havana 
V hl. rolích: J. Hutcherson, D. Brühl, E.
Kusturica aj., režie: L. Cantet, B. Del Toro,
E. Kusturica, J. Medem, G. Noé, E.
Suliman, J. C. Tabio, P. Trapero, 129
minut, české titulky, premiéra, do 12 let
nevhodný, vstupné 90 Kč
20.00 Nedotknutelní

STŘEDA 26. ZÁŘÍ
17.30 7 dnů v Havaně
20.00 Nedotknutelní 

ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ
17.30 Divoši
americký thriller
O nový film Olivera Stonea!
V hl. rolích: B. Livellyová, T. Kitsch, A. T.
Johnson, J. Travolta, S. Hayeková, B. Del
Toro režie: Oliver Stone, 131 minut, české
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepří-
stupný, vstupné 100 Kč
20.00 Divoši 

PÁTEK 28. ZÁŘÍ
17.30 The Words
americké drama 
Je více než jeden způsob, jak někomu vzít život…
V hl. rolích: B. Cooper, J. Irons, Z.
Saldanová, D. Quaid, O. Wildeová aj.,
režie: Brian Klugman, Lee Sternthal, 102
minut, české titulky, premiéra, mládeži do
12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
20.00 Divoši

SOBOTA 29. ZÁŘÍ
17.30 The Words
20.00 Divoši

NEDĚLE 30. ZÁŘÍ
17.30 Divoši
20.00 Divoši

Změna programu
a výše vstupného vyhrazena!

SOBOTA 1. ZÁŘÍ
15.00 Kocour v botách
USA, 2011, 90 minut 
Animovaný/Dobrodružný
Režie: Chris Miller, hrají: Antonio
Banderas, Salma Hayek a další
vstupné 80 Kč
17.30 Signál
Česko, 2011, 115 minut, Komedie/Drama
Režie: Tomáš Řehořek, hrají: Vojtěch Dyk,
Kryštof Hádek a další
vstupné 80 Kč
20.00 Signál
vstupné 80 Kč

SOBOTA 8. ZÁŘÍ
15.00 Alvin a Chipmunkové 3
USA, 2011, 87 minut Animovaný/Komedie
Režie: Mike Mitchell, hrají: Jason Lee,
Matthew Gray Gubler a další
vstupné 80 Kč
17.30 Probudím se včera
Česko, 2011, 120 minut, Komedie/Sci-Fi
Režie: Miloslav Šmídmajer, hrají: Jiří
Mádl, Eva Josefíková a další
vstupné 80 Kč
20.00 Probudím se včera
vstupné 80 Kč

SOBOTA 22. ZÁŘÍ
15.00 Kamarádi z televize 2
Pásmo pohádek
vstupné 20 Kč

17.30 Železná lady
Velká Británie, 2011, 105 minut 
Drama/Životopisný
Režie: Phyllida Lloyd, hrají: Meryl Streep,
Jim Broadbent a další
vstupné 80 Kč
20.00 Železná lady
vstupné 80 Kč

STŘEDA 26. ZÁŘÍ
15.00 Víla
Francie/Belgie, 2011, 93 minut 
Komedie/Drama
Režie: Dominique Abel, Fiona Gordon,
Bruno Romy, hrají: Dominique Abel,
Fiona Gordon a další
BioSenior - vstupné 35 Kč

SOBOTA 29. ZÁŘÍ
15.00 Rango
USA, 2011, 103 minut 
Animovaný/Dobrodružný
vstupné 80 Kč
Režie: Gore Verbinski, hrají: Johnny Depp,
Isla Fisher a další
17.30 Mission: Impossible - Ghost Protocol
USA/Spojené arabské emiráty, 2011, 133
minut, Akční/Dobrodružný
vstupné 80 Kč
Režie: Brad Bird, hrají: Tom Cruise, Paula
Patton a další
20.00 Mission: Impossible - Ghost Protocol
vstupné 80 Kč
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SOBOTA 1. ZÁŘÍ
15.00 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
americká animovaná komedie
Další návrat  kultovní pra-pra-krysoveverky!
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier, 95
minut, český dabing, repríza, vstupné 130 Kč
17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 
20.00 Líbáš jako ďábel
česká filmová komedie
Volné pokračování skvělé komedie Marie
Poledňákové! Hvězdné herecké obsazení!
V hl. rolích: J. Bartoška, K. Magálová, O.
Kaiser, E. Holubová, J.Langmajer, N.
Boudová, T. Kostková aj., režie: Marie
Poledňáková, 113 minut, repríza, mládeži pří-
stupný, vstupné 90 Kč

NEDĚLE 2. ZÁŘÍ
15.00 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 
17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 
20.00 Líbáš jako ďábel 

PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ
17.30 Let́ s Dance: Revolution
americký taneční film
Stačí krok a svět se změní!
režie: Scott Speer, 93 minut, české titulky, pre-
miéra, do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč 
20.00 Leť s Dance: Revolution 

ÚTERÝ 4. ZÁŘÍ
17.30 Leť s Dance: Revolution
20.00 Leť s Dance: Revolution

STŘEDA 5. ZÁŘÍ
17.30 Leť s Dance: Revolution
20.00 Leť s Dance: Revolution

ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ
17.30 EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2 
americký akční thriller
Postradatelní se vrací! 
V hl. rolích: S. Stallone, L. Hemsworth, B.
Willis, A, Schwarzenegger, J. C. van Damme,
Ch. Norris, N. Djokovič, D. Lundgren aj.,
režie: Simon West, 102 minut, české titulky,
premiéra, do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2

PÁTEK 7. ZÁŘÍ
17.30 EXPENDABLES: 

POSTRADATELNÍ 2 
20.00 EXPENDABLES: 

POSTRADATELNÍ 2 

SOBOTA 8. ZÁŘÍ
17.30 EXPENDABLES: 

POSTRADATELNÍ 2 
20.00 EXPENDABLES: 

POSTRADATELNÍ 2 

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ
17.30 EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2 
20.00 EXPENDABLES: 

POSTRADATELNÍ 2 

PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ
17.30 Trainspotting
anglické drama
Obnovená premiéra kultovního filmu!
V hl. rolích: E. Mc Gregor, R. Carlyle, J. L.
Miller, E. Bremmer, režie: Danny Boyle,
1996, 94 minut, české titulky, obnovená pre-
miéra,  do 15 let nepřístupný, vstupné: 85 Kč 
20.00 Trainspotting

ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ
17.30 Divoká stvoření jižních krajin
americké drama
Film oceněný na festivalech Sundance a v
Cannes! Okouzlující film... 
Režie: Benh Zeitlin, 92 minut, české titulky,
premiéra
20.00 Trainspotting 

STŘEDA 12. ZÁŘÍ
17.30 Divoká stvoření jižních krajin
20.00 Trainspotting

ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ 
17.30 Resident Evil: Odplata 3D
americké sci-fi 
Konec se blíží...
V hl. rolích: M. Jovovichová, M. Rodriquez,
K. Durand aj., režie: Paul W. S. Anderson, 106
minut, české titulky, premiéra, mládeži do 15
let nepřístupný, vstupné 175 Kč
20.00 Resident Evil: Odplata 3D 

PÁTEK 14. ZÁŘÍ
17.30 Resident Evil: Odplata 3D 
20.00 Resident Evil: Odplata 3D 

SOBOTA 15. ZÁŘÍ
17.30 Resident Evil: Odplata 3D 
20.00 Resident Evil: Odplata 3D

NEDĚLE 16. ZÁŘÍ
20.00 Resident Evil: Odplata 3D

PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ
17.30 Druhá šance
americká tragikomedie
Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera!
13. září se znovu zamilujete! 
V hl. rolích: M. Streepová, T. L. Jones, S.
Carell aj., režie: David Frankel, 100 minut,
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 100 Kč
21.00 Druhá šance 

ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ
17.30 Druhá šance 
20.00 Druhá šance 

STŘEDA 19. ZÁŘÍ
17.30 Druhá šance
20.00 Druhá šance

ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ
17.30 Ve stínu
české kriminální drama
Ivan Trojan v hlavní roli nového českého
filmu!
V hl. rolích: I. Trojan, S. Koch, S. Norisová, J.
Štěpnička, M. Taclík, D. Švehlík, F. Antonio,
režie: David Ondříček, 100 minut, premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 Země bez zákona
americké westernové drama 
Kde neplatí zákon, z psanců se stávají
hrdinové.
V hl. rolích: T. Hardy, S. LaBeouf, G. Pearce,
J. Chastainová, režie: John Hillcoat, 115
minut, české titulky, premiéra, mládeži do 15
let nepřístupný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 21. ZÁŘÍ
17.30 Ve stínu
20.00 Země bez zákona

SOBOTA 22. ZÁŘÍ
17.30 Ve stínu 
21.00 Země bez zákona 

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

PONDĚLNÍ BIJÁSEK

ÚTERNÍ BIJÁSEK

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

BIO SENIOR



Smrtelný virus společnosti Umbrella
Corporation dál pustoší Zemi a mění světo-
vou populaci na legie masa, které jedí
Nemrtví. Jediná a poslední naděje lidské rasy
v podobě ALICE (Milla Jovovich), se probu-
dí v srdci nejtajnější operace společnosti
Umbrella a odkrývá víc o své tajemné minu-
losti, jak dále pátrá v komplexu. Alice, bez
bezpečného útočiště, pokračuje v honbě na

ty, kteří jsou odpovědni za šíření epidemie;
honbě, která jí dovede z Tokya do New
Yorku, Washingtonu a Moskvy a vyvrcholí
ohromujícím odhalením, které ji donutí
znovu přemýšlet o všem, o čem si dosud
myslela, že je pravda. Alice, které pomáhají
noví spojenci a staří přátelé, musí bojovat tak
dlouho, aby přežila a unikla nepřátelskému
světu na pokraji zapomnění. Konec se blíží.

Mladá tanečnice Emily (Kathryn
McCormick) přijíždí do Miami s velkým
snem tančit na profesionální úrovni. Na
jedné plážové party se seznámí se Seanem
(Ryan Guzman) a protančí s ním celou noc.
Sean vede kontroverzní pouliční taneční
hnutí MOB, které se drze dere vpřed a tančí
na nejrušnějších místech ve městě a také v
netradičních prostorách jako jsou muzeum
nebo banka. Občas si vyberou rušnou křižo-
vatku. Prostě to rozbalí všude, kde vzbudí
pořádný rozruch. Tancem provokují běžné

kolemjdoucí a strhávají na sebe i pozornost
médií. Jejich hlavním cílem, je způsobit co
největší šok a být pořádně vidět i slyšet.
Sean Emily postupně učaruje a rozhodne se
do jeho tanečního projektu zapojit. Postupně
se stane jeho hlavní tanečnicí. Brzy mají
první neohlášené vystoupení, které opět
zvedne ze židlí řadu kritiků i fanoušků.
Jedny naštvané a druhé nadšené. Emilyn
otec, bohatý byznysmen, ale nesouhlasí, aby
se jeho dcera poflakovala s pouliční bandi-
čkou. Představuje si pro ni jinou budouc-
nost. A tak to chce tanečníkům pořádně oso-
lit. Místo, kde už MOB dlouho trénují, chce
Emilyn otec rekonstruovat a využít jej k
obchodním účelům. K tomu potřebuje
vystěhovat tisíce zde žijících lidí. Skupina
MOB se na protest proti tomu rozhodne
vyrazit do ulic a tancem upozornit na pro-
blém těch, kteří zůstanou bez střechy nad
hlavou. Teď už taneční skupina MOB neta-
nčí jenom proto, aby se předváděla a provo-
kovala, nyní tančí pro zatraceně dobrou věc.
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V zapomenuté, ale svérázné komunitě, která
sídlí v bažinatém kraji u mrtvého ramene řeky,
odděleném od zbytku světa rozsáhlou ochran-
nou hrází, žije šestiletá Hushpuppy. Maminku
už dávno nemá a její milovaný otec Wink je
divoch, který je neustále mimo domov, a tak
je osamělá Hushpuppy odkázaná na spole-
čnost polodivé zvěře. Vnímá přírodu jako
křehké spletivo živoucích, dýchajících věcí, v
němž celý vesmír závisí na tom, aby do sebe
všechno dokonale zapadalo. A když se po

bouři zvedne stoletá voda a obklopí jejich
město a tatínek naráz onemocní a divoká pre-
historická zvířata obživnou a vylezou ze
svých zamrzlých hrobů, Hushpuppy zjistí, že
přirozený řád všeho, co jí bylo nadevše drahé,
se začíná rozpadat. Malá hrdinka se zoufale
snaží dát svůj svět zase do pořádku, aby
zachránila svého nemocného otce i potápějící
se vesnici, nejtěžším úkolem pro ni ovšem
bude vůbec přežít nezastavitelnou katastrofu
ohromných rozměrů.

Stará známá banda Postradatelných
Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee
Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet
Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), Toll
Road (Randy Couture) a Hale Caesar
(Terry Crews) se dají opět dohromady
poté, co je tajný agent CIA Church (Bruce
Willis) povolá, aby jim zadal zdánlivě jed-
noduchou zakázku. K partičce se přidávají
i noví členové Billy the Kid (Liam
Hemsworth) a Maggie (Yu Nan) jako první
žena v týmu Postradatelných. Ačkoliv úkol
vypadá velice jednoduše, samotná akce se
příliš nevydaří a jeden člen
Postradatelných během ní dokonce zemře
a to dost nepěknou smrtí. Jeho parťáci se
ho rozhodnou pomstít přímo na místě, tedy
na nepřátelském území, kde mají pouze
mizivou šanci na úspěch. Postradatelným
se podaří rozpoutat peklo na zemi, na které
se mimochodem válí i pět tun čistého plu-
tonia, které by naši planetu hravě vychýlilo

z osy. Tuhle třaskavou směs musí zajistit
dřív, než bude pozdě. To je ovšem brnka-
čka ve srovnání se šťavnatou pomstou za
kamarádovu smrt.

RESIDENT EVIL: ODPLATA Režie: Paul W.S. AndersonLET’S DANCE: REVOLUTION Režie: Scott Speer

V bývalém Československu 50. let se ode-
hrává napínavý kriminální příběh, který ve
svém důsledku zasáhne do osobních osudů
aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan
Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z
běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních
intrik tajné policie začíná stávat politická
kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá
Haklovo vyšetřování major Zenke
(Sebastian Koch), policejní specialista z

NDR, pod jehož vedením se vyšetřování
ubírá jiným směrem, než Haklovi napovídá
instinkt zkušeného kriminalisty. Na vlastní
pěst pokračuje ve vyšetřování. Může jediný
spravedlivý obstát v boji s dobře propoje-
nou sítí komunistické policie? Protivník je
silný a Hakl se brzy přesvědčuje, že věřit
nelze nikomu a ničemu. Každý má svůj stín
minulosti, své slabé místo, které dokáže z
obětí udělat viníky a z viníků hrdiny.

VE STÍNU Režie: David Ondříček

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 Režie: Simon West

Kay (Maryl Streep) a Arnold (Tommy
Lee Jones) jsou manželé již 31 let. Po tak
dlouhé době není divu, že se z jejich vzta-
hu vytratila ona pověstná jiskra a manžel-
ství se propadlo do šedivého stereotypu.
Arnold je v manželství celkem spokojený
a neřeší, zda by se na jejich vztahu dalo
něco změnit k lepšímu. Kay je ovšem
nešťastná a chtěla by se s manželem více
sblížit, prohloubit vzájemné pouto a mít
zase opravdové manželství. Jednoho dne
Kay náhodou narazí na knihu renomo-
vaného manželského poradce doktora
Felda (Steve Carell), který vede v malém
městečku Hope Springs manželskou
poradnu. Ačkoliv je to Arnoldovi proti
srsti, nakonec přistoupí na Kayin plán a
usedne spolu s ní do letadla směr Hope
Springs, aby se pokusil vzkřísit vyhasína-
jící manželství. Nastává řada zábavných
situací, ve kterých se postarší manželé
snaží držet rad manželského poradce,
jehož neortodoxní styl je nutí dělat věci,
které jim nejsou vždy po chuti, ale podle
něj prý pomáhají. Po nějaké době si Kay
a Arnold začínají vést docela dobře a tak

jim doktor Feld nastavuje další laťku, kte-
rou je třeba překročit - obnovení manžel-
ského sexu. Druhá šance je zábavným
příběhem nejen Kay a Arnolda, ale opra-
vdovým obrazem většiny manželství ve
středních letech. 

DRUHÁ ŠANCE Režie: David Frankel

DIVOKÁ STVOŘENÍ JIžNÍCH KRAJIN Režie:Benh Zeitlin
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Moucha na zdi: Bláhová s Kratinou
S komedií  Moucha na zdi  hostuje v
Prostějově ve středu 3. října v 19 hodin
pražské  Intimní divadlo Bláhové Dáši,
které již uvedlo inscenace Monology
vagíny, Tělo a Mrchy.
Dáša Bláhová a Vladimír Kratina se ten-
tokrát představí v příběhu starších manže-
lů, jejichž život nabral  jiný směr. Spojo-
valo je soutěžení ve společenských tan-
cích, život bez tance je najednou rozdělu-
je. Rady kamarádek způsobí, že se jejich

život náhle řídí jinými pravidly. Co dál? 
Hru protagonistů plnou sebeironie, slo-
víčkaření, nedorozumění a komických
situací doplňuje hudba a tanec  mladých
tanečníků ze StarDance, kteří hrají jejich
alter ega. Kromě prvotřídních herců se
tedy publikum  setká s prvotřídními tane-
čníky  ze StarDance Alicí Stodulkovou
(tančila s Pavlem Křížem) a Michalem
Kurtišem (tančil s Anetou Langerovou).

(eze)

Květa Fialová s Josefem Kubáníkem
dojímají v Oskarovi a růžové paní

Křehce jímavý příběh i nadějeplný
příběh o přátelství mezi těžce nemocným
chlapcem a jeho ošetřovatelkou předsta-
ví prostějovskému publiku ve středu 26.
září v 19 hodin Slovácké divadlo Uherské
Hradiště v inscenaci Oskar a růžová
paní. Ústřední dvojici ztvárňují Květa
Fialová jako host a Josef Kubáník. Před-
stavení jsou díky autentickému herectví
protagonistů od lednové premiéry bezna-
dějně vyprodaná. Dvojice  v Hradišti září
také v inscenaci Harold a Maude, za niž
Fialová získala prestižní divadelní Cenu
Thálie.
Josef Kubáník v úloze Oskara vytváří jednu
ze svých životních rolí. Pojmenovává stavy

a situace, o nichž běžně nahlas nemluvíme.
Jeho výpovědi obsahují strach ze smrti,
bolest a vztek, stejně jako vtip, černý
humor, nadhled i jakousi předčasnou život-
ní moudrost. Květa Fialová se už v souvis-
losti s předchozí úspěšnou inscenací
Harold a Maude nechala slyšet, že na jevišti
Slováckého divadla s Josefem Kubáníkem
nehraje, ale žije. I diváka, který o vzácném
vztahu obou herců ledacos ví, však znovu
překvapí, že nejde o nadsázku. V postavě
Růžové paní se Květa Fialová zkrátka
našla. Navzdory  vážným tónům se hradi-
šťská inscenace díky citlivé režii Zoji
Mikotové rozhodně neutápí v sentimentu.
Je plná radosti a zdravého optimismu. (eze)

Hodová pohádka v Národním domě:

Pec nám spadla
Pohádka pro nejmenší obecenstvo patří
již tradičně k  programu, který se o
hodové neděli koná v Národním domě
v Prostějově. Brněnské Divadlo Para-
vánek přiveze letos své nejnovější před-
stavení Pec nám spadla, které v před-
náškovém sále začne v 10 hodin.
„V komorním prostředí prožívají děti diva-
dlo mnohem intenzivněji než ve velkém
divadelním sále. Herce i loutkové postavy
mají doslova na dosah ruky,  zazpívají si,
po představení si mohou scénu i loutky

zblízka okouknout nebo si na ně dokonce
sáhnout,“ uvedla ředitelka Městského
divadla v Prostějově Alena Spurná.
Pozvala současně hodové návštěvníky na
další program v Národním domě: pro-
mítání filmu studia Video Theo o Národ-
ním domě, výstavu grafika Miroslava
Wagnera, představení Divadla Hanácké
obce „A kde jsem já…?“, koncert
pěveckého sboru Vlastimila či módní
přehlídku pořádanou Okrašlovacím spol-
kem. (eze)
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

vycházka pro veřejnost
TOULKY DÁVNÝMI CESTAMI
KDY: sobota 1. září od 8:00 do 17:30
KDE: odjezd v 8:00 z aut. nádraží v Pro-
stějově (stanoviště 4) do Brodku u PV
Putování po pravěkých a raně středově-

kých cestách mezi Otaslavicemi, Brod-

kem u Prostějova a Pustiměří, které nás

zavedou ke kultovnímu neolitickému

místu - hradisku Zelená Hora.

Navštívíme také pískovnu u Ondratic s

paleolitickými nálezy a německé bunkry

u Podivic z druhé světové války.

Návrat do Prostějova autobusem z Pus-

timěře v 17:01, popř. z Drysic v 17:05

hod. S sebou jídlo a pití na celý den, obuv

do terénu.

tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 10. září od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100

Kč za osobu na dva pracovní hodiny.

tvořivá dílna
RECYKLACE BEZ LEGRACE
KDY: pátek 14. září od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Huso-
vo nám. 67, Prostějov
Po krátkém informačním úvodu se bude-

me věnovat výrobě drobných šperků a

ozdob z měděných drátků. Materiál na

výrobu dodáme. Cena: 30 Kč na osobu.

vycházka pro veřejnost
PUTOVÁNÍ S DIVOŽENKAMI
ZA LESNÍMI STUDÁNKAMI 
KDY: sobota 15. září od 7:55 do 12:10
KDE: odjezd v 7:55 z aut. nádraží v
Prostějově (stanoviště 10) na zastávku
Pohodlí
Lesní vycházka nejen pro rodiny s dětmi

proti proudu potoka Ptenka z Pohodlí do

Seče. Cestou potkáme několik oprave-

ných studánek a možná se nám podaří

objevit i pramen Ptenky. Pro děti si lesní

divoženky připraví hravé aktivity. Délka

trasy asi 5 km.

Návrat do Prostějova autobusem vyjíž-

dějícím ze Seče v 11:35, v případě hezké-

ho počasí a občerstvení v Seči v 16:09. 

výstava a vernisáž
PROSTĚJOVSKÉ PARKY ANEB 
VÝSTAVA TROCHU JINAK
KDY: od 20. září do 25. listopadu, ver-
nisáž ve čtvrtek 20. září v 16:30
KDE: Muzeum Prostějovska, nám.
TGM Prostějov
Slavnostní vernisáž výstavy o parcích

Prostějova, která bude mít trochu netradi-

ční podobu. Představíme vám nejen ost-

růvky zeleně ve městě známé jako

Kolářovy, Smetanovy či Spitznerovy

sady, ale pozveme vás i k posezení v

parku přímo ve výstavním sále. Tady vás

budou kromě jiného čekat i parky viděné

očima mladé prostějovské výtvarnice

Markéty Dvořákové. 

Pro děti je připraven interaktivní výukový

program.

Výstava bude zahájena vernisáží 20. září
v 16:30 hodin a potrvá do 25. listopadu.

akce pro školy
DEN BEZ AUT
KDY: pátek 21. září, od 8:30 do 12:00 hod.
KDE: Kolářovy sady, Prostějov
Jako součást Evropského Dne bez aut

pořádaného Zdravým městem Prostějov

budou připraveny v Kolářových sadech

aktivity pro děti i dospělé. Děti mohou

zhlédnout výstavu o dopravě a zúčastní se

hravých aktivit na téma „ekologicky šetr-

ná doprava“, při kterých prokáží nejen

své vědomosti, ale i obratnost.

akce pro veřejnost
ZAHRADNÍ SLAVNOST
KDY: pátek 21. září od 16:00 
KDE: zahrada Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Setkání příznivců, spolupracovníků, bri-

gádníků a všech, kteří jakkoliv přispěli k

fungování a úspěchům Pozemkového

spolku Prostějovsko, který letos slaví 10

let od svého vzniku. Na Zahradní slavnos-

ti vyhodnotíme uplynulých 10 let práce a

ochranářských zásahů, promítneme foto-

grafie z činnosti a představíme novou

výstavu o činnosti našeho Pozemkového

spolku. Drobné pohoštění zajištěno. 

exkurze pro pedagogy a veřejnost
SOPKY NÍZKÉHO JESENÍKU
KDY: sobota 22. září
KDE: odjezd autobusem v 7:00
z Joštova nám. v Prostějově 
Exkurze pro pedagogy i veřejnost s Mgr.

Tomášem Lehotským zaměřená na geolo-

gické zajímavosti sopek v Nízkém Jese-

níku. Postupně navštívíme Uhlířský vrch,

Venušinu sopku, Razovou, Natherův lom

s pramenem, podíváme se k vodní nádrži

Slezská Harta a exkurzi zakončíme u nej-

vyššího stratovulkánu v Nízkém Jeseníku

- Velký Roudný, na jehož vrcholu se

nachází kaplička a rozhledna.

Nutno se předem přihlásit do pondělí 17.

září na iris@iris.cz nebo 582 338 278.

Cena: pro pedagogy 100 Kč, pro ostatní

veřejnost 130 Kč/osobu.

Návrat do Prostějova do 19 hod.

S sebou: obuv do terénu, jídlo a pití na

celý den.

tvořivá dílna
KERAMIKA
KDY: pondělí 24. září 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.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

Nadační fond Veolia,
Fond Asekol,

ÚVR ČSOP v rámci programu
Místo pro přírodu

14. 9. TAJEMNÝ DEN V KINĚ METRO 70 V RÁMCI PROSTĚJOVSKÉHO LÉTA 9 + 1
9:00 - 12:00 Putování po neobvyklých prostorách kina METRO 70 pro MŠ, 

13:00 - 15:00 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi.Výtvarné a divadelní zpracování: Ateliér Modrý Anděl
a Divadlo POINT Prostějov. Vstupné 20,- Kč.

15. - 16. 9. XXX. PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI
A V. DOŽÍNKY OLOMOUCKÉHO KRAJE

konané u příležitosti tradičních prostějovských hodů na náměstí T. G. Masaryka a ve Smetanových sadech.
Program slavností naleznete na plakátech slavností a v „programech do kapsy“.

18. 9. 9.00 A 10.15 – O PRAČLOVÍČKOVI (DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC)
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.    
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

19. 9. 9.00 A 10.15 – O PRAČLOVÍČKOVI (DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC) 
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.    
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

21. 9. 18:00 – 22:00   TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

10. 9.  - 11. 10. ČESKÁ KRESBA A GRAFIKA IV.
Ze sbírky Josefa Dolívky. Vernisáž výstavy 10. 9. 2012  v 17:00 hodin
Výstavy jsou otevřeny denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmových projekcích a večerních klubových akcích
dle programu v klubu. 
Prohlídku výstavy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620. 

20. 9. 9.30 HODIN AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
- HISTORICKÉ ZAHRADY A PARKY JIŽNÍ EVROPY

Prázdniny patřily vždy k cestování. Naše první setkání po prázdninách je tedy cestopisné, a protože mnozí z
nás z mnoha příčin již cestovat nemohou, podíváme se do končin jižní Evropy, a to do krásných historických
zahrad. Naší průvodkyní bude paní Dr. Renata Fifková. 
Vstupné: pololetní průkazka: 75 Kč

(bez pololetní průkazky): 30 Kč

13. 9.   9.20 a 10.30 HODIN  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice).

24. 9. 14.00 HODIN SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

27. 9. 9.20 a 10.30 HODIN  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice).

Výstava:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost: 

program na září 2012
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POZVÁNKA 
na Přehlídku písní a hudby kostelních

schol prostějovského děkanátu spojenou
s misijním koncertem

slovenské hudební skupiny Kapucíni. 
Přehlídka je připravena

na sobotu 22. září 2012  mezi 13. až 17. hod. 
v rajské zahradě kostela

Povýšení sv. Kříže v Prostějově.

Záštitu převzali P. Miroslav Hřib,

prostějovský děkan a primátor města

Prostějova pan Miroslav Pišťák.

Všichni jste srdečně zváni.
Pořadatel: Občanské sdružení Caritas Christi urget nos
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KONCERT POSÁDKOVÉ HUDBY
Muzeum Prostějovska v Prostějově
si Vás dovoluje pozvat na

koncert Posádkové hudby
Olomouc 

5. září 2012 v 16.00 hodin
před budovou muzea 
na náměstí T. G. Masaryka 2

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná

Hlavní budova muzea,
nám. T.G. Masaryka 2

VÝSTAVY

Jaromír Svozilík
RETROSPEKTIVA
Výstava prostějovského rodáka, malíře,
grafika a básníka, který dlouhodobě žije a
pracuje v Norsku
do  9. 9. 2012

HOLD SKLU
Výstava díla významného sklářského
výtvarníka  Josefa Kaplického a jeho žáků
pořádaná ve spolupráci se Severočeským
muzeem v Liberci  
do 4. 9. 2012

Lucie Skřivánková
OBRAZY
Výstava mladé a velmi úspěšné malířky,
absolventky ateliéru M. Rittsteina 
do 16. 9.

Mistři plakátu
Plakáty období Belle Époque ze sbírek
Západočeského muzea v Plzni.
Výstava věnovaná počátku plakátové tvor-
by a jejímu vrcholu na přelomu 19. a 20.
století. Rozsáhlá kolekce představí jména
vynikajících a známých tvůrců evropského
plakátu, ale i řadu kvalitních prací
neznámých autorů, které si zaslouží stejnou
pozornost. Vedle rozměrných divadelních a
kabaretních plakátů budou vystaveny
i běžné soudobé reklamní plakáty na výsta-
vy, knihy, periodika, nápoje, aj.
13. září až 18. listopadu

GRAND PRIX
OBCE ARCHITEKTŮ 2012
Prestižní národní soutěžní přehlídka sou-
dobé české architektury, vypsána Obcí
architektů spolu s Národní galerií v Praze. V
letošním roce bylo přihlášeno 71 projektů v
6 kategoriích.
13. září až 14. října

50 LET ASD V PROSTĚJOVĚ
Výstava mapující pomocí fotografií, doku-
mentů, trofejí, medailí, parašutistické výstroje
a výzbroje jednotlivé roky a sportovní výsled-
ky padesátileté historie ASD v Prostějově a
současně 40 roků od „Bulharské tragedie“.
13. září -  25. listopadu

PROSŤEJOVSKÉ PARKY
aneb VÝSTAVA TROCHU JINAK
Tradiční a dlouholetá spolupráce muzea
a prostějovských ochránců přírody bude mít
díky této výstavě netradiční podobu.
Návštěvníkům představí ostrůvky zeleně ve
městě jako Kolářovy, Smetanovy či Spitz-
nerovy sady, ale pozve je i k posezení
v parku přímo ve výstavním sále. Tady je
budou čekat kromě jiného i stromy viděné
očima mladé prostějovské výtvarnice
Markéty Dvořákové.
Pro děti je připraven zajímavý interaktivní
výukový program.
vernisáž  20. 9. v 16.30 hodin
21. 9. – 25.1 1.

MUZEJNÍ PODVEČERY

České sklo – fenomén doby
Grafika a styl 50. let
Komentovaná prohlídka výstavy, uvádějící
v širších souvislostech vývoj českého umě-
leckého skla v období od II. sv. války do
konce 50. let, kterou  zájmce provedou pra-
covníci severočeského muzea v Liberci a
autoři výstavy Mgr. Oldřich Palata a PhDr.
Zdeněk Hrabák
4. 9. v 17 hodin 

Stříbrný Otokar Hořínek?
Setkání s významným prostějovským spor-
tovcem, který vystřílel zlatou, ale získal
„jen“ stříbrnou medaili na Olympijských
hrách v Melbourne v roce 1956.
26. 9. v 17 hodin

Špalíček, Uprkova 18

10. výročí založení Sympozia Hany
Wichterlové
Výstava mapující l0 ročníků Sympozia
Hany Wichterlové, jejich účastníků a díla,
která za dobu trvání sympozia vznikla.
do 2. 9. 

Příběhy malé i větší
Suché jehly prostějovské výtvarnice Marty
Zatloukalové, která je známá veřejnosti i
jako ilustrátorka, autorka knížky „Mohlo by
to být horší“ a omalovánek pro Město Pro-
stějov
„Vymaluj si své město“ a „Vymaluj si své
divadlo“.
6. září až 28. října

Dne 2. září 2012 tomu bude 10 roků, kdy
zemřel v Praze prostějovský rodák, spi-
sovatel Alexej Pludek, prozaik a autor
historických románů o starověkých civi-
lizacích i knih pro mládež.
Literárně byl Alexej Pludek činný již od
roku 1945, kdy začal přispívat do různých
novin a časopisů, například Haló novin,
Mladé fronty, Literárních novin a dalších.
Také divadelní hrou Statečná sova a Případ
Modrá voda, a to již v roce 1947 a 1950.
Alexej Pludek je autorem jedenadvaceti
knih, z nichž některé byly přeloženy do
cizích jazyků.
Ústředním tématem jeho knih je otázka
trvalých, historicky neměnných principů
společenské morálky a odpovědnosti člově-
ka vůči společnosti. V románech Faraonův
písař, Rádce velkých rádžů a Nepřítel z
Atlantidy se snažil zobrazit člověka v jed-
notě společenských determinací a osobních
dispozic.
Za svoji literární činnost obdržel Alexej Plu-
dek Evropskou cenu za historickou literatu-
ru pro mládež v Padově a je zapsán u Mezi-
národní organizace pro vědu a kulturu
UNESCO. -pl-

Muzeum Prostějovska v Prostějově
a Armádní sportovní oddíl parašutismu DUKLA Prostějov

si Vás dovolují pozvat 
na výstavu 

Armádní sportovní oddíl (družstvo) parašutismu
DUKLA Prostějov 1962-2012

výstava se koná pod záštitou
primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka

od 13. 9. do 18. 11. 2012 
ve výstavním sále na nám. T. G. Masaryka 2

denně kromě pondělí
od 9. 30 -12.00 a 13. 00 – 17. 00 hod.

Výročí Alexeje Pludka
www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Novinky v ICM Prostějov
Od srpna najdete ICM Prostějov na další
sociální síti, a to na Youtube. První videa
natočili účastníci mezinárodního projektu
Multicultural Filmmaking, který zorganizo-
valo o letních prázdninách ICM Prostějov.
Od září dochází k sjednocení e-mailo-
vých adres. Staré e-mailové adresy zůs-
távají v platnosti, ale nově můžete využít
také adresu info@icmprostejov.cz. 

Akce plánované na září
Otevírací doba ICM Prostějov
Během září bude otevírací doba opět posu-
nuta do odpoledních hodin. Předpokládaná
otevírací doba bude od 13:00 do 18:00 hod.
Podrobnější informace najdete na našich
stránkách www.icmprostejov.cz. 
Přijď si udělat placku
V rámci akce CMG Fest, která proběhne ve
středu 12. září na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově, se bude prezentovat také ICM
Prostějov a každý zájemce si bude moci při-
jít zdarma vytvořit vlastní placku.

Den internetu zdarma – Evropský den bez aut
U příležitosti Evropského dne bez aut(22. září)
pro vás připravuje ICM Prostějov na pátek 21.
září Den internetu zdarma. Přijít můžete kdy-
koliv v otevírací době ICM Prostějov. Připrave-
na bude pro vás také tematická nástěnka.
Galerie pro duši
Každý všední den můžete v otevírací době
ICM Prostějov navštívit také naši Galerii pro
duši. V září se můžete přijít podívat na výstavu
fotografií z mezinárodního projektu Multi-
cultural Filmmaking a od 26. září bude v
galerii instalována výstava s názvem Fotogra-
fie z prázdnin otce Jaroslava. 
Slevové karty ISIC Scholar, ISIC, ITIC a
IYTC
Chcete využívat slevy, které vám přináší sle-
vové karty ISIC Scholar (žáci), ISIC (studenti),
ITIC (pedagogové) nebo IYTC (mládež do 26
let), v Prostějově, na cestách v ČR i v zahrani-
čí? Kartu si můžete vyřídit na počkání v ICM
Prostějov, Komenského 17 v otevírací době.
Informace o tom, co potřebujete k vyřízení
karty, a naši otevírací dobu najdete na našem
webu www.icmprostejov.cz.

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



Stojíme na prahu nového školního
roku 2012/13 a můžeme se podívat, co
prostějovská hvězdárna připravila na
jeho první polovinu. Kromě klasické
nabídky týkající se denních i nočních
pozorování dalekohledy se začátky
závisejícími na okamžicích západu
Slunce, astronomických pohádek,
soutěží pro děti, pořadů pro školy,
výstav a klubové činnosti to budou
především přednášky našich předních
expertů pro veřejnost. 
V září si v rámci Evropské noci vědců při-
pomeneme dvacet let neutuchající a vyni-
kající práce Hubleova kosmického dale-
kohledu. V říjnu se Světovým týdnem
kosmonautiky bude do Prostějova dopra-
vena jedna z českých družic Magion
(resp. její záložní kus) a jejich velký
příběh popíše sám pan technický vedoucí
tohoto projektu. O dva týdny nabídneme
pohled na současného kosmonautického
dravce v přednášce Čínský drak míří do
vesmíru. Ovšem to, co je připraveno na
11. října, to zde ještě nebylo. Na hvězdár-
nu zavítá soubor ÚDIF, což není nic jiné-
ho než zkratka Úžasného divadla fyziky,
které předvede jedinečnou show fyzikál-
ních experimentů s vysvětleními. V listo-
padu se dočkají příznivci cestopisných
přednášek. Známý cestovatel přijede s

obrazovou show na téma Africké kmeny –
12 kmenů jižní Etiopie. Autor o ní mj.
říká: „Muži tam místo luků, oštěpů a šípů

sice nosí samopaly Kalašnikov, ženy
stejně jako dříve chodí zahaleny do zvíře-
cích kůží a za nahotu se nestydí.“ Rovněž

v listopadu vyslechneme přednášku Pod
vlivem Měsíce aneb o měsíčních mýtech
a jevech viditelných i bez dalekohledů.
Nedosti na tom, v listopadu se bude konat
i oblíbený Tourfilm aneb festival turistic-
kých filmů převzatých ze stejnojmenného
festivalu v Karlových Varech 2012. Za
vrchol přednáškové série prvního pololetí
tohoto školního roku bude možné považo-
vat přednášku prosincovou sice s jedno-
duchým názvem ale o to překva-pivějším
obsahem Slunce a počasí. Jak souvisí
počasí na Slunci a na Zemi? Jak je možné,
že když je Slunce samá skvrna, je u nás
tepleji. Co s tím má společného kosmické
záření a sluneční vítr?
Těšíme se na Vaši návštěvu. -jp-
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci září tel.: 582 344 130 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA HVĚZDÁRNĚ

PŘÍSPĚVEK LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
K EVROPSKÉ NOCI VĚDCŮ (28. 9.)

O víkendu s Evropskou nocí vědců prostějovská hvězdárna
nabídne v pátek 28. 9. ve 20.30 hodin nejen večerní pozo-
rování dalekohledy (nutná bezmračná obloha), ale také
informace o dalekohledech, činnosti hvězdárny i prohlídku
výstav a vybavení přednáškového sálu. Vstup zdarma!

V PŘEDVEČER EVROPSKÉ NOCI VĚDCŮ 27. 9. V 18.00 HODIN PŘEDNÁŠKA
„20 LET ČINNOSTI HUBBLEOVA KOSMICKÉHO DALEKOHLEDU“ 
Dramatická historie i vynikající výsledky tohoto dalekohledu budou obsahem před-
nášky našeho tradičního přednášejícího. Přednáší: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
(*1949), Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy
univerzity, Brno, e-mail: stefl@astro.sci.muni.cz. V oblasti astronomie jsou polem
jeho působnosti chladné hvězdy, především lithiové, didaktika astrofyziky a histo-
rie astronomie. Koníčky: vysokohorská turistika, šachy. Vstupné: 20 Kč.

24. až 30. 9. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU A EVROPSKOU
NOCÍ VĚDCŮ
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- ve středu od 15.30 hodin je nabízena pohádka pro děti, 
- každé odpoledne od 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou 

pro konání pozorování je bezmračná obloha.
- s výjimkou čtvrtka (večerní přednáška) každý večer od 20.30 hodin na pozoro-
vání hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je
bezmračná obloha.
- v neděli od 14.00 hodin na soutěž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém
ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15.00 do 16.00 hodin. 22. 9. v 16.48 hodin pře-
chází Slunce ze znamení Panny do znamení Vah. Podzimní rovnodennost.
- VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se kona-
jí každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 27. 9. – večerní přednáška) i o celém
ASTRONOMICKÉM TÝDNU (neplatí 27. 9.) od 20. 30 do 21. 30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut
před koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé
osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

MĚSÍC A HASTRMAN
Každou zářijovou (mimo 5. září) středu v 15.30 hodin.
Hastrmanovi je samotnému smutno a rád by se oženil. Najde si
nevěstu, ale musí splnit čtyři přání. Kdo mu pomůže s jejich plně-
ním? Vstupné: 10 Kč. Rodinné vstupné 30 Kč. 

30. 9. VE 14.00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU
SOUTĚŽÍ 2012/13  „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – MĚSÍC
Soutěži bude předcházet povídání o měnících podobách Měsíce,
útvarech na Měsíci a zmíněno bude i přistání lidí na Měsíci.
Vstupné: 10 Kč. Rodinné vstupné: 30 Kč.

XXI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 
Klub pro 5 až 11-leté děti, nový ročník začíná ve středu 12. 9. v

16.30 hodin a další schůzky jsou vždy každou pracovní středu ve stejném čase.
Obsahem zářijových setkání bude seznámení s obtočníkovými souhvězdími. Za
bezmračné oblohy doplněno pozorováním Slunce. Pololetní klubový poplatek 100
Kč.

XLII. ROČNÍK KLUBU GEMINI JE PŘIPRAVEN!
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho
láká poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových
programů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 27. 9. - zahájení školního
roku 2012/13 v 16.30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny a pak každý pracovní
čtvrtek s výjimkou prázdnin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč
a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu. Tento poplatek opravňuje k
bezplatnému vstupu na veškerou nabídku Lidové hvězdárny v Prostějově, p. o., do
konce května 2013.

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN 
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě
jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné
10 Kč. První dvě jmenované výstavy také zdarma zapůjčujeme!

Změna programu vyhrazena.
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu

Sídliště svobody 6
www.mcprostejov.cz,

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

tel.: 723 436 339, 602 364 874

Program MC Cipísek na září
Z kapacitních důvodů je potřeba se na všechny programy MC předem přihlásit.

Zápisy na volná místa v programech MC na období září-prosinec
3. 9. až 14. 9. vždy 8.30 - 12.00/5. 9. a 10. 9. také 15.00 - 17.00

(pravidelné programy pro rodiče s dětmi dle věku dětí od miminek po předškoláky
- Hopsánky a zpívánky s miminky, Broučci, Zajíčci, Méďové, Cipískova školička,

Hrátky s pohádkou)
V době zápisů budou probíhat volné herny pro rodiče s dětmi.

Podzimní burza dětského oblečení a obuvi
pondělí 24. 9. 8.30 - 16.30 příjem zboží

úterý 25. 9. 8.30 - 16.30 prodej
středa 26. 9. 13.00 - 16.30 a čtvrtek 27. 9. 8.30 - 12.00 výdej neprodaného zboží
Vydávání formulářů pro prodávající od 3. 9. Počet prodávajících je omezen!

Seminář Škola lásky v rodině
8. 9. až 9. 9 - dvoudenní seminář pro rodiče pod vedením PhDr.J.Prekopové

seminář je obsazen, ale zapisujeme náhradníky

Připravujeme od října:
Na všechny kurzy a programy přijímáme přihlášky už nyní.

Kurzy efektivního rodičovství
kurzy pro rodiče všech věkových kategorií o výchově a komunikaci

(základní i pokračovací)

Individuální psychologické poradenství

Programy pro sólo rodiče

Zdravotní a harmonizační cvičení pro ženy

Kreativní večery pro začátečníky i pokročilé

Kurzy masáží kojenců a batolat

Předporodní příprava a laktační poradenství

Termíny, přihlášky a bližší informace v MC nebo na www.mcprostejov.cz,
www.facebook.com/cipisekprostejov, e-mail: mcprostejov@centrum.cz

S novým školním rokem čekají rodiny
s dětmi v Cipísku tradiční pravidelné pro-
gramy ale i nové aktivity, jako například
předporodní příprava, kurzy masáží kojen-
ců a batolat nebo třeba programy pro sólo
rodiče, tedy rodiče, kteří vychovávají své
děti sami nebo ve střídavé péči.Pro všech-
ny rodiče je pak připraveno individuální
poradenství s klinickou psycholožkou a
kurzy efektivní rodičovství. Začátkem září
se pro rodiče uskuteční dvoudenní seminář
školy lásky v rodině pod vedení psycholo-
žky Jiřiny Prekopové. Z tradičních progra-
mů nebudou v nové školním roce chybět
programy pro rodiče s dě tmi od miminek
po předškoláky, volné odpolední herny pro
celou rodinu, harmonizační a zdravotní
cvičení pro ženy, oblíbené kreativní večery
a také jednorázové akce pro veřejnost.
Kromě programových novinek se mohou
malí i velcí návštěvníci centra těšit i na
novou výzdobu.

Zdi MC totiž během prázdnin rozzářila
veselými obrázky prostějovská výtvarni-
ce a sociální pracovnice centra Tereza
Skoupilová (viz foto).

Cipísek startuje nový školní rok

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

BONIFÁCOVO TAJEMSTVÍ
Hraje se ve středu 19. září v 16:30 hod. 

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

Křesťanský klub SMAJLÍK 
zve děti  od 3 do 11 let na:

PÁRTY SE ZVÍŘÁTKY
koná se středu 26. září v 16:30 hod. 

v prostorách Církve bratrské Šárka 10a (za školkou), Prostějov
program: film Noe, soutěže, písničky, překvapení

Vstupné dobrovolné
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Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:
Apoštolská církev Prostějov, DS – Vrahovická 83:
- bohoslužby v neděli v 9.30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)
Církev adventistů, Šafaříkova 9:
-  sobota v 9.00 hodin studium Bible, v 10.30 hodin bohoslužby
Církev bratrská, Šárka 10a:
- bohoslužby v neděli v 9.30 hodin
Církev československá husitská, Demelova 1:
- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18.00 hodin, ostatní neděle vždy v 10.00 hodin
Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin
Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin
Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2: 
-bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:
- přednášky v neděli v 9.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; studium Bible a teokratic-
ká škola ve čtvrtek 17.30 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE PROSTĚJOV

TOLERANCE V 16. STOLETÍ

Kostel Povýšení svatého kříže Filipcovo nám. Prostějov
• denně kromě středy - 8.00 a 18.00 hod. (dětská mše - čtvrtek večer)
• sobota - 8.00 hod. 
• neděle - 7.30 a 10.30 hod.
Kostel Sv. Jan Nepomuckého  (u Milosrdných), Svatoplukova ul.
• sobota - 17.00 hod.
• pátek - 7.15 hod. (mimo letní prázdniny)
Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Brněnská ulice, mše svaté
• středa - 17.00 hod. 
• neděle - 9.00 hod. (setkání společenství dětí a rodin Sedmikrásek)
Kostel Sv. Josef (Krasice)
• mše svatá v neděli (mimo prázdniny) - 18.00 hod. (v zimním období v 17.00 hod.)
• čtvrtek v 17.30 hod. Jednou za 14 dní je to mše s dětskou katechezí.

(pro děti bez omezení věku.)

Po prázdninové přestávce při-
pravil Klub historický
a státovědný v Prostějově na
září přednášku profesorky
Libuše Hrabové z Univerzity
Palackého v Olomouci na
téma Tolerance v 16. století. 
Přednáška se řadí do letošního
celostátního projektu Pernštejn-
ský rok. Připomínáme, že
v rámci tohoto rozsáhlého pro-
jektu přednášela již v dubnu letošního roku
na klubovém podvečeru PhDr. Michaela
Kokojanová o pernštejnské vrchnosti v Pro-
stějově. Přednáška profesorky Hrabové bude
zaměřena na objasnění problematiky toleran-
ce Pernštejnů vůči některým odlišným nábo-
ženským směrům a konkrétní případy reali-
zace náboženské tolerance ve společnosti.

V návaznosti na to bude zmíně-
no i období zvyšující se netole-
rance a radikalizace jednotli-
vých skupin společnosti po sta-
vovském odboji v roce 1547,
vrcholící později otevřeným
konfliktem. Z dnešního pohle-
du se náboženská netolerance
v 16. století jeví jako brzda roz-
voje střední Evropy a bude
zajímavé vyslechnout argu-

menty profesorky Hrabové, zda se nějaké
poučení z tohoto období raného novověku dá
vztáhnout i na dnešní dobu. Klubová před-
náška se výjimečně neuskuteční v tradiční
třetí úterý v měsíci, ale tentokrát ve středu 19.
září 2012 v 17 hodin ve výstavním sále Stát-
ního okresního archivu Prostějov v Třebíz-
ského ulici. -tc-

ODEŠLA VELKÁ UČITELSKÁ LEGENDA
Uprostřed léta nás opustila jedna z vel-
kých prostějovských osobností paní
Anna Švécarová. Řada z nás si ji pama-
tuje nejen jako vynikající středoškol-
skou pedagožku, ale také jako obdivu-
hodného člověka. 
Většinu své učitelské praxe strávila na
Gymnáziu Jiřího Wolkera a později, jak
sama kdysi zmínila, si „vymyslela“ Cyri-
lometodějské gymnázium, kde také po
jeho založení učila zeměpis a biologii.
Nejen na okrese Prostějov, ale i na celo-
státní úrovni se zasloužila o středoškolskou
soutěž tzv. Středoškolskou odbornou čin-
nost, kde vedla práce studentů, kteří se
zúčastnili i mezinárodních kol této soutěže.
RNDr. Anna Švécarová několik let spolu-
pracovala i s Českým svazem ochránců
přírody v Prostějově. Pod hlavičkou toho-
to sdružení vedla odborné vycházky po
parcích Prostějova a okolí a o prostějov-
ských parcích napsala sérii článků. V roce
2007 napsala publikaci Parky a dřeviny
Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova jí v roce
2009 udělilo cenu města za rok 2008, a to
za pedagogickou a publikační činnost v
oblasti ochrany životního prostředí.

Miroslav Pišťák,
primátor města Prostějova

SENIOŘI PROSTĚJOVA
Plán činnosti na II. pololetí roku 2012

Září 6. 9. výbor Hodnocení I. pololetí, příprava na II. pololetí
13. 9. přednáška Příběhy spící v mramoru s p. Suchánkovou a p. Čechem

Říjen 11. 10. výbor Příprava na oslavu
25. 10. Den seniorů Oslava Dne Seniorů

Listopad   8. 11. výbor Organizační věci
15. 11. přednáška Zástupce p. Bati ze Zlína
22. 11. oslava Oslava jubilantů

Prosinec 6. 12. výbor Příprava Vánoc
13. 12. oslava Ukončení roku

Výborové schůze se konají v místnosti Domovinky na Tetíně č. 1 ve 13.30 hod.
Besedy a ostatní akce pro všechny členy se konají vždy ve 14.00 hod. v přednáškovém
sále Národního domu.
Zájezdy do divadel, vycházky, vlastivědné zájezdy a jiné akce budou vždy projednány
na společných besedách. Případné změny si výbor vyhrazuje.

PŘEDSTAVUJEME ČINNOST PROSTĚJOVSKÉHO
KLOBOUKOVÉHO KLUBU

Kloboukový klub Prostějov divadelního spolku Historia je společenstvím lidí, kteří mají vztah ke
kloboukům, odívání a mají rádi společnost. Členové klubu se zúčastňují různých kulturních a spo-
lečenských akcí, kterým jsou ozdobou a zpestřením. Vznikl proto, aby připomínal eleganci první
republiky, a tím propaguje bývalé dlouholeté město módy - Prostějov, neboli „Malá Paříž“.

Akce, které Kloboukový klub na požádání navštěvuje:
- vernisáže výstav Duhy kulturního klubu
- vernisáže výstav v kavárně Národního domu
- vernisáže výstav v zámku (Regionální informační centrum) 
- vernisáže výstav v Galerii Metro 
- vernisáže výstav v Galerii u Hanáka
- spoluúčinkuje na pořadech Divadelního spolku Historia. Např. Klobouková kavárna,
Prostějovské osobnosti módy a elegance atd.

- pravidelné promenády
- akce jiného druhu a pořadatele 

Pravidelná setkání klubu
- každý třetí čtvrtek v měsíci, začátek 16.00 hodin
- kavárna Národního domu v Prostějově 

Co je to pravidelné setkání?
Pravidelné setkání probíhá v kavárně Národního domu, kde se členové dozvědí, na jaké kul-
turní akce budou v nejbližší době pozváni. Na pravidelném setkání si můžete  popovídat
a ještě si dát kávu, čaj nebo číši vína...

Jak se stát členem nebo členkou?
Pokud se chcete stát členem nebo členkou Kloboukového klubu, udělejte následující:
Kontaktujte vedoucí klubu nebo jejího sekretáře. My si vás rádi zapíšeme a sdělíme další
podrobnosti anebo se dostavte na pravidelné setkání. Členství je zdarma.

Kontakt: 
Eva Suchánková, vedoucí klubu, telefon:  582 345 075

Jakub Čech, sekretář vedoucí klubu, e-mail: ma.ley@seznam.cz
http://www.klobouk.estranky.cz

POZOR, ZRUŠENÍ ZÁJEZDU PRO SENIORY
DO JAVORNÍKU DNE 11. ZÁŘÍ!

Z důvodů, které uvedu na schůzce Seniorů Prostějova dne 13. září,
se ruší zájezd do Javorníku na Jánský vrch, který se měl konat 

dne 11. září 2012. Peníze budou vráceny.
předsedkyně Seniorů Prostějova Marie Týnová 

přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově
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Vlastimil Vondruška: Oldřich
z Chlumu, román a skutečnost

Zapomenuté výpravy Otto Horského

Všechny příznivce knih Vlastimila
Vondrušky jistě potěší, že se mohou s
tímto oblíbeným autorem historických
románů setkat osobně – a to ve čtvrtek
20. září v prostějovské knihovně.
Vondruška je nejen populární spisovatel,
ale také historik, autor odborných histo-
rických publikací a hlavně výborný
vypravěč. Hlavní postavou mnoha jeho
románů, odehrávajících se za vlády Pře-

mysla Otakara II., je královský proku-
rátor a správce hradu Bezděz, Oldřich z
Chlumu, který brilantně a se šarmem
sobě vlastním rozplétá detektivní záhady
a řeší zapeklité situace. Dozvíme se
mnoho zajímavostí nejen o životě ve
středověku, ale také o autorovi a o tom,
jak se historické romány píší. Prostor
bude i pro dotazy posluchačů a násled-
nou autogramiádu. -red-

Po téměř dvou letech v knihovně
opět přivítáme prostějovského
rodáka, přírodovědce, geologa a
cestovatele Otto Horského. 
Tento přední český odborník v oboru
hydrogeologie pracoval dlouhá léta
jako expert v zemích Latinské Ameri-
ky, zejména na Kubě a v Peru. Specia-
lizoval se na inženýrsko-geologický
průzkum pro přehrady a jiná vodní
díla. Na Kubě, kde pracoval na
výstavbě přečerpávací hydroelektrár-
ny, strávil několik let. Výsledky

dalších cest a odborných expedicí do
Peru popularizoval ve svých cestopis-
ných knihách Incawasi sídlo bohů a
Záhadné jezero Titicaca Altiplano. A
jak se tento vědec dívá na blížící se
konec světa podle Mayského kalen-
dáře? Možná i toto se dozvíme na
besedě, která se uskuteční ve středu
26. září v 17 hod. v podkrovním sále.
Výstavu fotografií „Expedice Titcaca
2004“ pak můžete navštívit v Galerii
na půdě Městské knihovny Prostějov
po celé září. -red-

Setkávání v knihovně
Zajímáte se o dění kolem sebe? Cho-
díte občas do knihovny na přednášky a
besedy? Zúčastnili jste se kurzu tréno-
vání paměti? 
Líbí se vám u nás? Chcete se setkávat se
svými vrstevníky a přáteli, popovídat si a
ještě se něco zajímavého dozvědět? Při-
jďte do Senior klubu, který právě

zakládáme v naší knihovně. První schůz-
ka se uskuteční v úterý 25. září v 10
hod. Domluvíme se na tom, kdy se bude-
me setkávat, seznámíme vás s naší nabíd-
kou a rádi si vyslechneme vaše názory a
návrhy. Jste vítáni, i když nejste členy
knihovny. Zveme vás na čaj a kávu a
těšíme se na přátelské setkání s vámi.

14. ZÁŘÍ, 8 AŽ 15 HODIN
- ve spolupráci s Atelierem modrý Anděl site

specifická prohlídka kina Metro70 v rámci Kultur-
ního léta Prostějov

14. ZÁŘÍ V 19 HODIN
Rozsvěcení světel

21. ZÁŘÍ V 19 HODIN
Premiéra filmů z produkce Filmového tábora Juni-
or Sobotín 2012

22. ZÁŘÍ V 19 HODIN
Premiéra filmů z produkce mezinárodního Film
Camp Sobotín 2012. Tento Projekt byl realizován
za finanční podpory EU

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

K dostání ve vašich trafikách
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Jak bývá v kynologických kruzích zvy-
kem blížící se konec letních měsíců je ve 
znamení klubových výstav.

 Na jednu z  nich nejen přijal pozvá-
ní, ale především převzal osobní záštitu, 
primátor statutárního města Prostějova 
pan Miloslav Pišťák.

 Jedná se o výstavu pasteveckých plemen, 
kterou dne 9. 9. 2012, organizuje Klub rus-
kých a asijských ovčáckých psů, které má 
sídlo v našem městě, v Prostějově.

 Výstava je přístupná všem plemenům, 
která klub sdružuje, jmenovitě: kavkaz-
ským pasteveckým psům, středoasij-
ským pasteveckým psům, jihoruským 
ovčákům a moskevským strážním psům.

 Jak se již stalo tradicí, samostatná klu-
bová výstava bude probíhat v kynologic-
kém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna a 
výstavní den bude rozdělen do několika 
částí, tedy nejen vystavovatelé a obdivo-
vatelé těchto překrásných a bezesporu 
výjimečných pasteveckých plemen si 
přijdou na své, ale i obdivovatelé jejich 
úžasných pracovních vlastností, pro kte-
ré jsou tato plemena především ceněna.

V první části dne, začátek je stanoven 
na devátou hodinu ranní, proběhne část 
výstavní, na kterou přijal pozvání mezi-
národní rozhodčí FCI z Gruzie pan Iuza 
Beradze.

Ve druhé polovině klubového dne, 
po skončení posuzování v  kruzích, se 
uskuteční Celostátní pracovní přebory, 
na nichž se představí ti nejlepší pra-
covní jedinci, kteří se vzájemně utkají 
v  pracovních soutěžích různých stupňů 
obtížnosti.

 Příjemnou tečkou za ukončením vý-
stavního a pracovního klání pak bude 
vyhlášení Nejsympatičtějšího jedince 
celého klubového dne, tuto soutěž vy-
hlašuje Klub na počest pana primátora 
Miloslava Pišťáka a vybrat toho opravdu 
Nej sympaťáka bude pouze v jeho rukou.

 Plemeno, které je v Klubu ruských a 
asijských ovčáckých psů nejvíce zastou-

peno, je kavkazský pastevecký pes. Ně-
kolik zástupců tohoto přírodního, zcela 
unikátního pracovního plemene, které 
je však současně i exterierově překrásné, 
žije i v našem okrese.

Nejkrásněji se umí vyjádřit a celkově 
shrnout charakteristiku těchto výjimeč-
ných psích osobností hlavní poradkyně 
chovu Klubu, paní Eva Červená, která je 
současně majitelkou chovatelské stanice 
Lištička, stanice s nejdelší historií v chovu 
kavkazských pasteveckých psů v naší zemi 
(www.listicka.info). Potomci psů, synové a 
dcery fen, kteří byli a jsou v majetku cho-
vatelské stanice Lištička, se stali zakladateli 
chovu v  mnoha chovatelských stanicích 
nejen na území České republiky, ale i ve 
spoustě zahraničních chovatelských stanic. 
Při sestavování chovných párů klade paní 
Eva Červená velký důraz nejen na exteri-
érovou kvalitu odchovaných jedinců, ale 
především na zachování původních pova-

hových vlastností kavkazského pastevec-
kého psa, pro které je tento pes nejvíce ce-
něn. Důkazem toho jsou nesčetné výstavní 
šampionáty, které jedinci odchovaní v této 
chovatelské stanici získali a především 
právě z této chovatelské stanice pocházejí 
špičkoví pracovní psi.

Co paní Eva Červená o plemeni, které 
se stalo součástí jejího života, říká:

„Kavkazský pastevecký pes – im-
pozantní polodivoká šelma, nespouta-
ná osobnost plná ohně i pokory, dvou 
protipólů. Takto ho naformovaly tvrdé 
přírodní podmínky horských i stepních 
oblastí před dávnými staletími a vytvo-
řily dílo téměř dokonalé - psa hrdého, 
odvážného, schopného žít a samostat-
ně pracovat v jakémkoli klimatickém 
pásmu, být svému člověku pracovním 
partnerem - houževnatým, nezdolným, 
přirozeně zdravým a odolným pomoc-
níkem. Toto plemeno vytvářela pouze 

tvrdá práce, ať již se jednalo o střežení 
stád, majetku či obydlí lidí, exteriér zů-
stával poddružným. Jediným kritériem 
pro uplatnění v chovu v minulosti byla 
odvaha a ostrost. Z toho dodnes pleme-
no těží - povahové vlastnosti jsou velmi 
ustálené. Je prvořadým úkolem dneš-
ních chovatelů zachovat tento mimořád-
ný pracovní potenciál kavkazského psa i 
pro budoucí generace.

Nedůraz na exteriér vedl v průběhu 
času i všechny tvůrce standardů k vol-
nosti, která je výsadou jen velmi mála 
plemen. Kavkazští psi jsou velmi růz-
norodí, typově, ve výšce, v barvách i v 
délce srsti.

Projevem jsou to psi velmi teritoriální, 
jejich území a na něm vše žijící je pro ně 
naprosto vším, smyslem a náplní života. 
Precizně střeží rodinu, zvířata, rozsáhlé 
pozemky a fi remní objekty. Potřebují pra-
covat – jejich prací je hlídání a ochrana 
majetku, pána a jeho rodiny. Vlastnictví 
svého majitele považují za vlastnictví 
své, a díky své lásce k němu se s ním o ně 
ochotně a rádi dělí. Takto je třeba chápat 
kavkazského psa, psa, který se nikdy ne-
stane bezmyšlenkově poslušným. Klíčem k 
jeho ovladatelnosti je láska, úcta, vcítění 
se a souběžně naprostá důslednost. Odmě-
ní se vám galantností a snahou maximálně 
vám vyjít vstříc. A na to, že se budete cítít 
po jeho boku naprosto bezpečně, na to se 
zcela spolehněte.

Kavkazský pastevecký pes je nepříliš 
živého temperamentu, velmi vytrvalý, 
velice odolný proti všem povětrnostním 
vlivům. Srst má skvělou samočistící 
schopnost, potřebuje jen občasné pro-
česání.

Lovecký pud je nevýrazný. Je ne-
vhodný do bytu, upřednostňuje „svůj“ 
prostor. Velmi žádoucí je důsledná so-
cializace, seznamování s civilizačním 
ruchem a rozumné tlumení případných 
nežádoucích projevů, a to od raného 
štěněčího věku.

Kavkazský pes se nehodí pro běžnou 
sportovní psí kariéru - vyjma speciál-
ních obranářských soutěží, pořádaných 
chovatelských klubem, které zohledňují 
jeho možnosti. Není ochoten, v naprosté 
většině případů, přesně a rychle pro-
vádět cviky poslušnosti, ani obrany v 
takovém podání, jak je vyžadují běžné 
zkušební řády. Byl sice stvořen k strikt-
ně hlídacím a obranným účelům, avšak 
jeho pojetí obran je zcela jiné. Nácvik 
vyžaduje speciálně poučeného fi guranta 
a jinou než běžně používanou výcviko-
vou metodiku.

Chcete-li „poslušného“ psa v ja-
kémkoli pojetí, nepořizujte si zástupce 
tohoto plemene. Chcete-li velkou psí 
osobnost do role téměř rovnocenného 
partnera, chcete-li samostatně uva-
žujícího razantního hlídače Vašeho 
domova a majetku či starostlivého 
ochránce stáda - a jste-li člověkem vy-
zařujícím přirozenou autoritu, vyrov-
naným, důsledným, současně empatic-
kým - pak je tento pes pro Vás nejspíše 
ideální volbou."

 Přijeďte dne 9.9. do kynologické-
ho areálu ve Zbraslavi, do příjemného 
prostředí, kde budete mít možnost za-
žít velmi příjemnou výstavní atmosfé-
ru a setkáte se s krásnými psy a mnoha 
přátelskými lidmi, zcela jistě na tento 
nevšedně strávený den jen tak nezapo-
menete.

Ch.KCh.JCh. Cingis Nufira, syn Maldera, psa v majetku paní Evy Červené, který byl importovaný z Ruska a který 
do chovu v ČR přinesl velmi vzácný obranářský styl práce. 

ICh.GrandCh.MultiCh.KCh.JCh. Fantasia Ksiezyc Pamiru, vnučka mnohoná-
sobného ruského šampiona, která je již druhým rokem nejlepším exteriérovým 
jedincem plemene kavkazský pastevecký pes nejen v České republice, ale i na 
Slovensku a v Rakousku se stala dokonce Universální vítězkou.

Pozvánka na příjemně strávenou neděliPozvánka na příjemně strávenou neděli
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Střední zdravotnická škola Prostějov 
otevírá ve školním roce 2012/2013 již 
pátý běh kurzu pro seniory, který má 
název Odpovědným přístupem ke své-
mu zdraví, k  vitalitě a spokojenosti 
ve stáří, který je pořádán díky fi nanční 
podpoře Statutárního města Prostějova.

Je určen všem seniorům, kteří nechtějí 
sedět doma, ale chtějí se něco dozvědět o 
svém těle, o zdravém životním stylu a na 
základě svého přání i v  rozšířeném po-
kračovacím kurzu o odborných zdravot-
nických tématech. Veškerou problemati-
ku přednášejí zkušené lektorky, kterými 
jsou odborné vyučující na škole.

Kurz bude zahájen v podzimním ob-
dobí, termín bude upřesněn všem při-
hlášeným, je rozdělen zhruba na deset 
dvouhodinových lekcí, vždy v odpoled-
ních hodinách a zájemci se mohou při-

hlásit buď na email: skola@szdravpv.
cz, kde uvedou heslo KURZ SENIOR 5, 
telefonicky na čísle 582  343 861 nebo 
osobně na  sekretariátu školy na Vápe-
nici 3.

Předchozí čtyři běhy kurzu se setkaly 
s  mimořádným ohlasem. A jak uved-
li sami účastníci, byl pro ně podnětem 
k většímu zájmu o sebe sama. Účastníci na 
závěr obdrží i certifi kát o absolvování a to 

vždy z rukou představitelů města. Jak jed-
nou řekl při jednom z předávání současný 
primátor Miroslav Pišťák, těší se, že také 
jednou zasedne do školní lavice na „zdrav-
ce“ jako vzorný senior-student. -mm-

Zdravotnická škola zve opět seniory ke studiu

INZERCE
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CCU přispívá široké veřejnosti již několik 
let svými vzdělávacími aktivitami let v oblas-
ti celoživotního vzdělávání. I pro nastávající 
školní rok jsme připravili vzdělávací kurzy 
ve 3 oblastech.

Užitečnou nabídkou pro širokou veřej-
nost jsou rekvalifi kační počítačové kurzy 
v  rozsahu 40 a 80 hodin, určené pro ty, 
kteří pro svou práci či po návratu do práce 
potřebují ovládat uživatelsky počítač a běžně 
používané programy sady Microsoft  Offi  ce, 

internet a elektronickou poštu.
Vyhledávané počítačové kurzy pro se-

niory, kterých se dosud zúčastnilo více než 
200 mužů a žen přímo z Prostějova i z jeho 
okolí, pokračují i letos ve dvou osvědčených 
úrovních – Kurz pro úplné začátečníky a Po-

kračující kurz pro začátečníky. V naší nabíd-
ce se navíc znovu objeví dva rozšiřující kurzy 
zaměřené na práci s fl ash diskem a na běžné 
zpracování fotografi í.

Třetí oblastí naší činnosti je zájmové vzdě-
lávání, ve které opět nabízíme Výtvarný kruh 

pro dospělé a pokračování celoročního kurzu 
Paličkování. Oba kruhy našly své věrné příz-
nivce a věříme, že se letos přidají další. 

Pokud máte zájem o některý z kurzů, mů-
žete se přihlásit u: Mgr. Taťána Ságlová, tel: 
582 302 555, emailem na adresu: saglova@
cmg.prostejov.cz nebo se stavit osobně ve 
škole. 

Více informací naleznete v závěru srpna 
na webových stránkách: http://cmg.pro-
stejov.cz/ccu/.

Prvního září letoš-
ního roku uplyne 20 

let od slavnostního za-
hájení prvního školního 

roku Cyrilometodějského 
gymnázia za přítomnos-
ti Mons. Josefa Hrdličky 
v roce 1992. Gymnázium 
se proto chystá kulaté 

výročí pořádně osla-
vit spolu se studenty, 
zaměstnanci i  absol-
venty gymnázia. Na 

náměstí T.G.M. vypuk-
ne 12. září CMGFest, 

během kterého současní 
i  bývalí studenti gymná-

zia vytvoří perstrobarevný 
rej hudby, divadla, tance 

a  zkrátka skvělé zábavy na 

konci babího léta. Zajištěn bude i doprovodný sportov-
ně-zábavný program pro děti ze základních škol.

Během 20ti let prošly školními lavicemi stovky studen-
tů, kteří mají dnes vlastní rodiny, kariéru v nejrůznějších 
oborech a jsou roztroušeni po celé republice i širém světě. 
Mnozí z nich se ale rádi vrací “do študáckých let“ na CMG 
alespoň díky akcím školy, jako je každoroční reprezentační 
maturitní ples. „Chceme bývalé i současné studenty zapojit 
do oslav výročí. Vždyť na škole prožili část života a jistě si 
roky ve školních lavicích rádi připomenou,“ vysvětluje mo-
tiv akce ředitel školy Jaroslav Fidrmuc. 

Na prostějovském náměstí zahrají hudební skupiny 
absolventů gymnázia, ale vystoupí i  sólisti, taneční-
ci nebo divadelníci. Všichni studenti i přátelé školy se 
zároveň budou moci setkat pod barevnými slunečníky 
CMGKafárny. Účast na festivalu přislíbily skupiny Black 
Rose, Něco Mezi, taneční skupina RUT nebo divadelní 
soubor Bombičky. „Chceme zkrátka vytvořit pohodové 
odpoledne k setkání všech přátel naší školy,“ dodává Ja-
roslav Fidrmuc. 

CMGFest vypukne už v dopoledních hodi-
nách programem pro děti z  prostějovských 
škol. O zahájení se postará Teatr Víti Marčí-
ka s představením Sněhurka i sympatičtí 
moderátoři.  Poté se děti budou moci 
zapojit během programu „Pojďte si 
hrát“ do různých aktivit na stanovištích 
po celém centru Prostějova. Budou si moci 
vyzkoušet lukostřelbu, nízké lanové 
aktivity nebo výrobu šperků a ob-
líbených buttonků. 

Oslavy vyvrcholí varhanním 
koncertem a následnou bohoslužbou 
slova v chrámu Povýšení sv. Kříže. Za 
varhany usedne Karel Martínek, bývalý 
student a titulární varhaník chrámu sva-
tého Mořice v Olomouci. 

Přijďte s  námi oslavit 20. narozeniny! 
Těšíme se na Vás 12. září na náměstí T.G.M. 
v Prostějově.

Centrum stavebních prací - CESTAP s.r.o.
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při Cyrilometodějském gymnáziu 
a mateřské škole v Prostějově 
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Prodloužený červencový víkend byl 
ve slovinském Koperu ve znamení ce-
loevropského tanečního souboje v   hip 
hopu, electric boogie a break dance. TŠ 
Hubený vyslala do boje o medaile v hip 
hopu několik svých zástupců, kteří opět 
nezklamali a přivezli domů rovnou tři.

Titulem mistři Evropy v  hip hopu se 
může pyšnit malá dětská skupina (souro-
zenci Flajsarovi, děvčata Rozkošovy a M. 
Vrbová) s  choreografi í BANDIKIDS pod 
vedením Moniky Nevrlé. Zlato je právem 
zasloužené, protože týden před mistrov-
stvím se vyskytly zásadní komplikace. Ide-
ální počet na malou skupinu je totiž sedm. 
Někteří tanečníci se ale z osobních důvodů 
nemohli zúčastnit a náhradnice tak muse-
la vše rychle dohnat. „A vyplatilo se! Titul 
je doma. Musím říct, že jsem jim věřila, i 
když jsem toto klání nemohla vidět osob-
ně,“ uvedla šéft renérka Kateřina Hubená.

Juniorský team s  formací YEAH, 
YEAH! ve složení Vl. Podloucký, T. Ko-
houtková, G. Koudelková, V. Stejskalo-
vá, E. Hlahůlková, K. Doleželová a pod 
taktovkou M. Nevrlé si také vedl výborně 
a skončil ve fi nále jako jediný český zá-
stupce, a to na krásném pátém místě. Ve 
fi nále startovali jako první, z pohledu ta-
nečníka ne zrovna vyhovující pozice, po-
rotce totiž na prvního rychle zapomíná. 
„Po dalších dvou vystoupeních ostatních 
malých skupin, kdy se tančí vlastní cho-
reografi e na hudbu pořadatele, jsme zjis-
tili, že ostatní měli rychlejší hudbu. Což 
je lepší. Naše skupina byla tedy na konci 
vyzvána ještě jednou k výkonu, a musím 

podotknout, že junioři ze sebe vydali vše 
a předvedli své nejlepší vystoupení. Po-
rota měla ale rozhodnuto a své hodnotící 
lístky už neupravovala. Bohužel, co se 
nedá měřit nebo na góly…,“ přiblížila 
Kateřina Hubená. 

V juniorských duetech vytančili stříbr-
nou placku a tím získali titul I. vicemistr 
Evropy T. Kohoutková s Vl. Podlouckým, 
v dětech se pak na 4. pozici umístili sou-
rozenci Flajsarovi.

V dětské sólo kategorii byla na třetím 
nejvyšším stupni vítězů A. Flajsarová, 13. 
místo vytančila K. Rozkošová.  Za juni-
orky tančila i T. Kohoutková (8. místo z 
135 tanečníků) a M. Nevrlá (26. místo).

V mužské sólo kategorii si skvěle vedl 
R. Flajsar (děti, 12. místo) a Vl. Podlouc-
ký vytančil za juniory 21. pozici.

Mistrovství se celkem zúčastnilo ně-
kolik stovek tanečních borců, kteří před-
vedli v náročném maratonu  skvělé kre-
ace. Všem tanečníkům reprezentujícím 
TŠ Hubený a město Prostějov patří velké 
díky, stejně jako trenérům a rodičům.

Na závěr je třeba zdůraznit také úžasný 
výkon K. Rozkošové, která získala stříbr-
nou medaili na ME v sólo disco tancích 
v Dánsku. Za TŠ Hubený reprezentovala 
jako jediná…

TŠ Hubený pořádá ZÁPIS na hodiny 
tance - disco, hip hop, balet, gymnastika, 
jazz... Zájemci o rekreační nebo soutěžní 
formu ve věku od 3 do 99 let se mohou 
hlásit v týdnu od 3. - 7.9.2012 mezi 16 - 
17 hod. v budově Autoklubu, Bulharská 
1, PV, info 602 755 856.  -red-

TŠ Hubený stále v evropské špičce 

Kaleidoskop 
informací

Zápis probíhá každý všední den od pondělí 3. září 2012 od 16:00 do 18:30 v 
EDENu (Dům služeb, Vrahovická 83), také na mobilu  777 725 426 (Jana Bálešová),  
nebo přímo na webových stránkách www.tsfreedance.cz,  kde najdete i veškeré in-
formace o TS FREE DANCE,  jeho lektorech, činnosti, úspěších, vystoupeních a o 
všem, co by Vás mohlo zajímat.

Zajišťujeme taneční lekce VŠECH tanečních stylů  pro děti už od 2,5 let ! až po 
dospělé tanečníky.  Za TS FRE DANCE Jana Bálešová

Zápis do TŠ FREE DANCE

Září je přelomovým měsícem, začíná podzim, 
děti jdou do školy. Na tento moment se těší pře-
devším prvňáci. Opustili své školky, vydávajíc se 
vstříc novým zážitkům. Další generace rodičů 
si uvědomí, že příští rok i oni povedou své dítě 
do první třídy. Jejich děti se stávají předškoláky... 
Co udělat pro to, aby bylo naše dítě úspěšné a do 
školy se těšilo? Ptáme se Mgr. Ilony Ganzarové, 
klinického logopeda.
„Úspěch začíná u postupně získaných dobrých 
návyků, dovedností a základních znalostí. Dítě 
by mělo umět komunikovat se svými vrstevníky 
a respektovat dospělou autoritu. Sama vím, co to 
obnáší. Tento zlomový moment zažívám letos již 
podruhé se svou dcerou Eliškou a myslím, že i mé 
osobní zkušenosti jsou pro mne tou nejlepší inspi-
rací pro moji práci.“

 Co by měl zvládat budoucí prvňáček?
„Dnešní doba a škola klade na děti i jejich 

rodiče značné nároky. Trpělivost při plnění úkolů, 
udržení pozornosti. Děti se dnes neobejdou bez 
dobré slovní zásoby a slovní obratnosti, správné 
výslovnosti, bez dobrých grafomotorických návy-
ků, matematické představivosti a znalosti pravolevé 
orientace. Také by měli zvládat takovou samozřej-
most jako je pohyb - běhání, skákání, hru s míčem, 
to je pro jejich vývoj také důležité.“

 Pokud rodiče zjistí, že s jejich ratolestí něco 
není v pořádku, kdy se mají obrátit na od-

borníka? 

„Zlomovým obdobím je právě poslední rok do-
cházky do školky, zápisy do škol se konají  koncem 
ledna a naše dítě by mělo spoustu těchto věcí zvlá-
dat a umět se s nimi pochlubit. Jsou ovšem často 
děti, které potřebují odbornou pomoc již dříve, 
proto je dobré se na specialistu obrátit  i v případě 
nejistoty a nenechávat vše na poslední chvíli. U 
běžných poruch a vad řeči dětí je optimálním vě-
kem pro nápravu právě předškolní věk - typickými 
poruchami jsou např. patlavost - chybná výslov-
nost hlásek L, R, Ř a sykavek. Dítě v předškolním 
věku je dostatečně zralé pro ovládání složitého a 
jemného pohybového aparátu, jakým jsou naše 
mluvidla. Náprava jde poměrně rychle a snadno. 
Předškolní věk je doba, kterou bychom rozhodně 

neměli promeškat k nápravě poruch či nedostatků 
ve vývoji řeči.“

 Napraví se poruchy řeči i v pozdějším věku?
„Poruchy řeči se dají samozřejmě napravovat 

i v pozdějším věku, je to ale zdlouhavější a kom-
plikované. U školních dětí má jakákoliv odlišnost, 
tedy i sebemenší porucha řeči, tendenci vyvolá-
vat posměšky u vrstevníků, což pro děti ve škole 
může představovat značnou zátěž. Chraňme své 
děti před pocity méněcennosti. Zejména v tomto 
období nacházejí úrodnou půdu a mohou děti do-
provázet do dalších fází života.“

 Pozná dítě svou špatnou výslovnost?
„Když dítě některé hlásky vyslovuje špatně, 

často samo svou špatnou výslovnost neslyší. Nedě-
je se tak moc často, že dítě vyslovuje nesprávně jen 
jednu hlásku. Pokud dítě některou hlásku nedove-
de vyslovit, chybuje pak  nejen v řeči, ale i v psaném 
projevu. Pak už je jen krůček k dalšímu nedostatku 
, např. dyslexii - poruše čtení. Vývoj řeči probíhá po 
celé dětství a slovní zásoba se vyvíjí po celý život. 
Pokud se řeč u našeho dítěte rozvíjí dobře, je to pro 
nás důkaz o jeho dobré životní aktivitě. Pokud se 
řeč nevyvíjí nebo je nějak narušena, prožíváme 
zpravidla napětí, a svědčí to pro některou mentální 
či řečovou poruchu.“

 Můžeme jako rodiče ovlivnit vývoj řeči své-
ho dítěte?

„Měli bychom si uvědomit jeden důležitý fakt 
a to, že dítě se svoji mateřskou řeč neučí tak, jako 

se později učí cizí jazyky. Mateřská řeč se rozvíjí v 
kontextu určitého prostředí jako součást celkového 
vývoje dítěte. Zdravý a přirozený rozvoj řeči dítěte 
můžete jako rodiče ovlivnit vytvořením příznivých 
podmínek pro jeho celkový zdravý vývoj.“

Co by jste jako rodiče měli 
podporovat a čeho se vyvarovat: 
• Nenuťte dítě do mluvení, ale snažte se vy-

tvářet uvolněné situace, v nichž se dítě může 
projevovat bez zábran 

• Nečekejte, až se dítě bude ptát, ale ptejte se 
sami

• Snažte se své dítě motivovat
• Mluvte na dítě, čtěte mu pohádkové knížky, 

hrajte jazykové hry
• Snažte se řeč dítěte zachytit a rozvinout
• Uvádějte své dítě mezi ostatní děti

Mgr. Ilona Ganzarová 
KLINICKÁ LOGOPEDIE

obchodní dům Atrium, 1. patro
Hlaváčkovo nám. 1,  Prostějov

 tel.: 582 336 336
 mobil: 607 756 949 

E-mail:  ilona.ganzarova@seznam.cz
Web:  www.logopedie-prostejov.cz

POPRVÉ DO ŠKOLY - radí Mgr. Ilona Ganzarová, KLINICKÝ LOGOPED
INZERCE
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Brněnský velodrom byl od pondělí do pát-
ku 16. až 20. července svědkem vynikajících 
sportovních výkonů těch nejlepších mladých 
cyklistů z celé republiky. Právě v jihomoravské 
metropoli se konalo Mistrovství České repub-
liky mládeže. Na programu byly všechny drá-
hové disciplíny, s výjimkou omnia a madisonu 
(MČR v těchto disciplínách se pořádá odděle-
ně), a ve všech se mladí cyklisté SKC Prostějov 
neztratili. Prostějovští  závodníci a závodnice 
z republikového mistráku vytěžili celkem dva-
náct cenných kovů a výrazně se tak podíleli na 
absolutní dominaci závodníků SCM Prostějov. 
SCM Prostějov se opět může chlubit tou nej-
lepší bilancí,  cyklisté zařazeni do prostějov-
ského SCM nasbírali celkově dvanáct zlatých, 
jedenáct stříbrných a pět bronzových medailí 
a stali se tak nejúspěšnějšími na celém šam-
pionátu. Dominance našich cyklistů byla nej-
patrnější ve stíhacích závodech družstev, kde 
družstva složená z cyklistů SCM zvítězila ve 
všech třech kategoriích, v juniorech, kadetech 
i společné kategorii žačky/kadetky. 

V  kategorii těch nejmladších závodníků, 
tedy žáků, se z prostějovských cyklistů nejlé-
pe předvedl Martin Šmída (SKC Prostějov). 
Martin předvedl vynikající výkon ve všech 
disciplínách, ve kterých startoval. Ve sprintu 
získal stříbrnou a v bodovacím závodě bron-
zovou medaili. Výbornou připravenost na 
šampionát předvedl Martin ve všech disci-
plínách, ve kterých startoval. Ve scratchi a ve 
stíhacím závodě jednotlivců obsadil výborné 

čtvrté místo, v závodě na 500 p.s. obsadil mís-
to páté. Z výsledků prostějovských žáků nelze 
opomenout vynikající šesté místo Dominika 
Bušiny (SKC Prostějov) v bodovacím závo-
dě. 

Ve společné kategorii žákyně/kadetky vý-
borných výsledků dosáhla Kristýna Mráčková
(SKC Prostějov), která v individuálních disciplí-
nách sprint a scratch získala bronzovou medaili, 
a neztratila se ani v dalších disciplínách. V bo-
dovacím závodě obsadila výborné, leč nevděč-
né čtvrté místo. Ve stíhacím závodě družstev 
pak společně se setrami Kaňkovskými získala 
medaili zlatou. Sestry Kaňkovské (Mapei cyklo 
Kaňkovský, SCM Prostějov) se staly největšími 
hvězdami celého mistrovství. 

Všechny disciplíny jejich kategorie nemají 
v kolonce vítěze jiné jméno než jméno „Kaň-
kovská“. Sára zvítězila ve sprintu, závodě na 500 
metrů p.s. a scratchi, Ema ve stíhacím závodě 
a bodovacím závodě. Obě sestry pak společně 
zvítězily v  týmovém sprintu a spolu s Kristý-
nou Mráčkovou pak opanovaly i stíhací závod 
družstev. Je to fenomenální výkon, vezmeme-li 
v potaz, že soupeřily i s o dva roky staršími zá-
vodnicemi! Emě Cetkovské (SKC Prostějov) se 
nejlépe dařilo ve scratchi, kde obsadila dvanácté 
místo. Ema patří k těm nejmladším závodni-
cím, a čas pro její výsledky jistě teprve přijde. 

V kategorii kadetů bylo zastoupení prostě-
jovských cyklistů nejpočetnější. Do jednotli-
vých disciplín nastoupili Matouš Hynek, Lu-
děk Helis, Daniel Chytil, Vlastimil Čech a Jiří 
Šána (všichni SKC Prostějov). Matouše Hynka 
zastihlo mistrovství ve výborné formě. Stal se 
nejúspěšnějším závodníkem kadetské katego-
rie, zvítězil ve stíhacím závodě jednotlivců a byl 
členem vítězného družstva v týmovém sprintu 
a ve stíhacím závodě družstev. V  bodovacím 
závodě po skvělém výkonu vybojoval stříbrnou 
medaili, která má pro Matouše však poněkud 
hořkou příchuť. Bodovací závod byl nesmírně 
napínavý, závodníci na prvních třech místech 
získali stejný počet bodů, a proto o konečném 
pořadí rozhodovalo až pořadí v  posledním 
bodování. Nejvíce sil zbylo v závěrečném kole 
Michalu Kohoutovi z  Dukly Praha, který do 
pásky dorazil před Matoušem, a tak to byl prá-
vě závodník Dukly, který se mohl radovat ze 
zisku zlaté medaile. V závodě si dobře vedli i 
další prostějovští závodníci, bohužel Jirka Šána 
i Vlastimil Čech závod nedokončili, neboť se 
nevyhnuli hromadným pádům. Vlastik Čech 
byl navíc převezen do nemocnice. Naštěstí pro 

Vlastu a Jirku, oba z pádu vyvázli jen s drobněj-
šími zraněními, nicméně pro oba mistrovství 
skončilo a do dalších disciplín již nenastoupili. 
Výkony Jirky Šány jsou velkým příslibem do 
budoucna, neboť Jirka na dráhových závodech 
startoval vůbec poprvé a například sedmnácté 
místo ve stíhacím závodě jednotlivců a výkony 
v keirinu jsou důkazem o talentu tohoto cykli-
stického novice. 

Mezi juniory kromě Tomáše Malce, jed-
ničky prostějovského týmu, startovali i Tomáš 
Křivánek a Pavel Vik (všichni SKC Prostějov). 
Tomáše Malce mistrovstvím provázela smů-
la. Nakonec se mu nepodařilo dosáhnout na 
žádnou z medailí v individuálních disciplínách, 
ačkoliv ve všech podal velmi kvalitní výkon 
a umístil se vždy těsně za hranicí  pódiového 
umístění. V keirinu se po vlastní taktické chybě 
umístil na čtvrtém místě, a v pevném kilometru 
jej ve výborně rozjeté jízdě postihl defekt před-
ního kola a v opakované jízdě pak Tomáš obsa-
dil až místo osmé. Je to pro Tomáše velká škoda, 
neboť průběžné časy první jízdy signalizovaly, 
že by mohl získat bronzovou medaili.

Ozdobou mistrovství a dost možná i nej-
lepším závodem se stal bodovací závod junio-
rů. Závod se odvíjel ve vynikajícím tempu. Po 
odváženém úniku zaslouženě zvítězil Ondřej 
Ponikelský (Mapei cyklo Kaňkovský, SCM Pro-
stějov), před Michaelem Kukrlem (TJ Uničov, 
SCM Prostějov) a Janem Skálou (Dukla Praha). 
Tomáš Malec po dobrém výkonu obsadil místo 
páté. Společně s Pavlem Vikem a Luďkem Lich-
novským (Mapei cyklo Kaňkovský, SCM Pro-
stějov), obsadili třetí místo v týmovém sprintu. 
Ve stíhacím závodě družstev společně s  Poni-
kelským, Lichnovským a Fialou (všichni Mapei 
cyklo Kaňkovský, SCM Prostějov) zvítězili ve 
stíhacím závodě družstev. Tom Křivánek po-
dal svůj nejlepší výkon ve scratchi, kde obsadil 
místo osmé. Bohužel Tomáše Křivánka postih-
la v druhé polovině mistrovství nemoc, a tak 
do některých disciplín nastoupil hendikepován 
nebo nenastoupil vůbec. Pavel Vik, který stejně 
jako Jirka Šána startoval na dráhových závo-
dech vůbec poprvé, k zisku bronzové medaile 
ve sprintu družstev, přidal i solidní deváté místo 
ze sprintu. 

Ačkoli několik medailí prostějovským cyk-
listům doslova proplulo mezi prsty, není možné 
výkony oznámkovat jinak než na výbornou. 
Výborné výkony podali i cyklisté z TJ Uničov a 
Mapei cyklo Kaňkovský a výsledkem je domi-
nance SCM Prostějov nad ostatními republiko-
vými centry. 
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Prostějovští výsadkoví veteráni uspořá-
dali 15. srpna neobvyklou akci. Rozhodli se 
vyzkoušet sjíždění řeky na raft ech. Vybra-
li si klidnější úsek řeky Morava a vyrazili. 
Řeka klidná sice byla, ale přírodní překáž-
ky, které museli všichni překonávat, nebyly 
pro ně zrovna nejlehčí. Je vidět, že jsou stále 
při síle a navíc se smyslem pro humor. Po-
časí vyšlo. „Byl to skvělý den a ohromně mě 
to nabilo energií“, svěřila se jedna z účast-
nic této vodácké výpravy. „Sice mě bolí oba 
kýčelní klouby od delšího sezení v člunu, 
ale mám tolik nových zážitků a prožitků, 
které bych jinak neměl. Takže nějaká bolest 
jde úplně stranou,“ doplnil slova účastnice 
další veterán. 

Trasa nebyla dlouhá či extrémně ná-
ročná. Veteráni vyjížděli z  Horky nad 
Moravou a končili v  Olomouci v  lodě-
nicích. „Bylo fajn, že někteří z nás vzali 
s sebou i svoje vnoučata či vlastní děti,“ 
poznamenal předseda klubu a prezident 
KVV ČR Jindřich Čtverák. „Propojení 
generací a společné prožití dne bylo roz-
hodně ku prospěchu věci všech,“ dodal 
jeden z organizátorů akce František Chu-
dý. „I přestávka na patřičné občerstvení 
byla, takže nebylo komu co vytknout,“ 
doplnil s úsměvem Chudý.

Klub výsadkových veteránů pravi-
delně pořádá různé akce. Tato je svým 
charakterem trochu odlišná a netradič-
ní. Přestože je netradiční, byl zájem o 

sjíždění na raftech vysoký. Celkem 6 
člunů s 35 „pasažéry na palubě“ brázdi-
lo jedno z ramen řeky Morava – Mlýn-
ský potok.  A úsměvy na tvářích svědčí 

o spokojenosti lidí. Poděkování patří 
i Statutárnímu městu Prostějov, které 
mnohé akce klubu finančně podporuje.
 (mm)
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Na rafty v každém věku

Mnozí diváci mohli zaregistrovat, že jedna 
z  disciplín LOH 2012 bylo i dálkové plavání. 
Pro mnohé nezáživný a neatraktivní sport, pro 
jiné styl života.  Jana Pechanová na olympiádě 
obsadila na trase 10 km hezké deváté místo. Za-
tímco většina planety sledovala dění v Londýně, 
zde v České republice probíhal a stále probíhá 
český pohár v dálkovém plavání. Plavci trénují a 
závodí na různých vodních plochách a odvážejí 
si různé medaile a diplomy. Zahanbit se nene-
chávají ani plavci oddílu dálkového a zimního 
plavání TJ Haná Prostějov. Výsledky mají pře-
devším v kategorii "Masters". 

Oddíl nemá silnou členskou a především 
mládežnickou základnu, nicméně se může 
pochlubit dílčími úspěchy. Nejrychlejší oddí-
lový plavec Jan Kovařík (1957) si v kategorii 
plavců nad 40 let v Jablonci nad Nisou vypla-
val krásné druhé místo. Lenka Kohoutková 
(1969) si na Lipenské přehradě na Dolní Vl-
tavici vyplavala rovněž v kategorii nad 40 let 
stříbrnou medaili a ve Veselí nad Lužnicí ve 
stejné kategorii dokonce zvítězila. Oba plavali 
závody na vzdálenost 10 km. 

„Plavání na Lipenské přehradě bývá vět-
šinou trochu dramatičtější,“ poznamenala 

Lenka Kohoutková a dodává: „Je to takové 
malé moře. Většinou vlny, chladnější voda. 
Nesmí být jen bouřka. To jsou závody vždy 
ukončeny předčasně.“

Sezóna ještě nekončí. Plavce čeká posled-
ní srpnovou sobotu na Lipně MČR na 5 km. 
Oddíl je v  současné době ze 49 plaveckých 

klubů a oddílů, které se zapojily do České-
ho poháru v dálkovém plavání na 14. mís-
tě. Je škoda, že u plavání nezůstane více lidí 
i v  pozdějším věku. Prostějov má dobrou 
mládežnickou členskou základnu. „Jakmile 
však žáci a dorost ukončí studia a ocitnou se 
v reálném životě, na plavání už si většinou 

nevzpomenou,“ posteskl si manažer dál-
kového plavání TJ Haná Michal Mucha a 
s úsměvem dodává: „Chtělo by to víc Dan 
Zbořilových a Luďků Coufalů.“ Právě tito 
dva Hanáci si splnili svůj sen a přeplavali 
kanál La-Manche. A jejich sportovní kariéra 
ještě není u konce. (mm)

Dálkoví plavci z Hané se poprali s vlnami a bodovali

Během měsíce září OTEVÍRÁME NOVOU PROVOZOVNU 
na ul. Svatoplukova U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ.
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Faktury za vodné a stočné mohou zá-
kazníci obdržet i elektronicky.

Upřednostňujete elektronickou 
komunikaci?

Ztrácí se Vám korespondence 
z poštovní schránky?

Zdržujete se často mimo 
své trvalé bydliště?

Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ a.s. – (dále jen MOVO), která je členem 
skupiny Veolia Voda, připravila pro své zá-
kazníky a spotřebitele novou službu umož-
ňující zasílání faktur elektronickou poštou. 
Služba je určena pro fyzické i právnické 
osoby. Faktura bude zasílána na uvedenou 
elektronickou adresu jako příloha e-mailové 
zprávy ve formátu PDF.

Odběratelé, kteří se zaregistrují do 30. září 
budou zařazeni do slosování o hodnotné 
ceny.

Veškeré informace získáte na naší zákaz-

nické lince 840 668 668, nebo na www.smv.
cz.  Více informací Vám ráda zodpoví: 

Markéta Bártová, 
Tel.: 577 124 257, Mobil: 602 758 164, 

bartova@smv.cz
Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-

SKÁ, a.s. - (dále jen MOVO) - působí na 
Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde 
zásobuje celkem 400 tis. obyvatel. MOVO 
má 478 zaměstnanců a provozuje celkem 
31 úpraven vod, 158 vodojemů a 25 čistíren 
odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 093 
km vodovodních a 1 198 km odpadních sítí. 
Pro kontakt se zákazníky slouží 6 zákaznic-
kých center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, 
Uničově, Valašských Kloboukách a Konici. 
Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využí-
vat zákaznické linky 840 668 668, web: www.
smv.cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznic-
ké záležitosti zc@smv.cz. MOVO je členem 
skupiny Veolia Voda – více informací na 
www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz.  
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Společnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ a.s. – (dále jen MOVO), která 
je členem skupiny Veolia Voda, nabízí 
majitelům studní zvýhodněné rozbory 
základních chemických a mikrobio-
logických parametrů pitné vody za 
smluvní cenu 750 Kč (s DPH).

Voda v soukromých studních 
nepodléhá žádné pravidelné povin-
né kontrole, proto MOVO doporučuje tuto 
vodu nejméně 1x za rok zkontrolovat.

Rozbory vody ze studní provedené labora-
toří MOVO v roce 2011 a I. pololetí roku 2012 
ukázaly, že zhruba přes 75 % analyzovaných 
vzorků vod ze soukromých studní neodpo-
vídala alespoň v jednom parametru vyhlášce 
č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické 
požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah 
kontrol pitné vody. Nejčastěji nevyhovovaly 
mikrobiologické ukazatele. V některých přípa-
dech byly překročeny limity dusičnanů (limit 

50 mg/l) a také limity pro hodnotu manganu 
nebo železa. Součástí protokolu o zkouškách 

je také interpretace výsledků a v případě 
vzorků, které překročí hygienický limit, 
zákazníkům doporučíme vhodný postup 
řešení pro zlepšení kvality vody. 

Pracoviště: laboratoř Olo-
mouc - Dolní novosadská, 

77900 Olomouc, tel: 585 432 967; 
laboratoř Prostějov - ČOV Kralic-

ký Háj, 79812 Prostějov, tel: 582 337 441; 
laboratoř Zlín - ÚV Klečůvka, 76311 Žele-
chovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 654 nebo 
laboratore@smv.cz

V roce 2011 a I. pololetí roku 2012 proved-
la MOVO 450 rozborů soukromých studní. 
Všechny rozbory provádí akreditovaná zku-
šební laboratoř MOVO - Oddělení kontroly 
kvality vody.  Více informací Vám ráda zodpoví: 

Markéta Bártová, 
Tel.: 577 124 257, Mobil: 602 758 164, bartova@smv.cz

Používáte vodu ze studny? 
Nechte si ji raději zkontrolovat

Transfúzní stanice Nemocnice Prostějov 
hledá nové dárce krve. S cílem rozšířit dár-
covskou základnu tak spustila novou nábo-
rovou akci s názvem „Přiveďte nového dárce, 
získáte dárek!“. Každého již registrovaného 
dárce, který přijde darovat krev či plazmu, 
a přivede s sebou dárce nového, ocení trans-
fúzní stanice užitečnými dárky v  podobě 
elegantního deštníku nebo například bavl-
něného trička.

Přes veškeré úspěchy v rozvoji medicíny 
zůstává krev dárců nepostradatelnou pro léč-
bu řady nemocí, provádění složitých operací i 
záchranu životů při úrazech. Transfúzní služba 
se proto kontinuálně snaží stabilizovat a rozši-
řovat dárcovskou základnu. „Mnozí dárci krve 
chodí neradi darovat krev poprvé sami, a jsou 
naopak rádi, pokud jsou osloveni a doprovázeni 
známými zkušenějšími dárci. Z tohoto důvodu 
se nyní snažíme oslovit stávající dárce s žádostí 

o pomoc při náboru dárců nových,“ vysvětluje 
vedoucí odběrového střediska MUDr. Jiří 
Šlézar. 

Prostějovská nemocnice spouští kampaň 
také proto, že je léto nejkritičtější dobou v zá-
sobení transfuzními přípravky. „Právě nyní, 
v  době dovolených klesá počet dobrovolných 
dárců a naopak kvůli zvýšenému počtu doprav-
ních nehod poptávka po nejcennější lidské teku-
tině stoupá,“ doplňuje MUDr. Šlézar.

Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát 
lidé ve věku od 18 do 60 let. Pro darování krve 
musí být naprosto zdraví. Zda je dárce způso-
bilý k odběru, posoudí individuálně odborný 
zdravotnický pracovník přímo na Transfúzní 
službě. Den před odběrem by měl dárce hodně 
pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může 
lehce posnídat.

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

TRANSFÚZNÍ STANICE PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICE HLEDÁ NOVÉ DÁRCE

... vy podnikáte, my se staráme...
Bližší informace najdete na www.ikomplet.cz nebo na www.burokomplet.cz

Jste srdeènì zváni na slavnostní otevøení 

zrekonstruovaného sídla spoleènosti 

BüroKomplet, s.r.o.

Máme pro vás nachystány novinky ze svìta IT i spoustu zábavy. Pøiveïte dìti, partnerky, partnery, kamarády i známé.

Pro všechny bude nachystán bohatý program a dáreèky.

Své odpovìdi pište na mail: lucierusarova@burokomplet.cz. 
Napište do e-mailu také své jméno, pøíjmení a telefon. Vyhlášení 

vítìzù probìhne na slavnostním otevøení, dne 13.9.2012.

Staèí, když odpovíte na naše dvì otázky:

Co je to iKomplet?
Kolik schodù se nachází v objektu firemního sídla na 

Šárce 21, Prostìjov?

1. 
2. 

nové  a 
prezentace produktù iKomplet a jejich fungování v praxi:

firemní prostory moderní školicí støedisko

Co všechno bude k vidìní?

Vyhrajte znaèkový dres na kolo a další ceny...

informaèní systém Helios Orange

videokonference

docházkový systém

monitoring vozidel

moderní multifunkèní stroje

elektronická evidence dokumentù

èteèky èárových kódù a pozicování ve skladu

dokážete 
prolezete sítí svítících šòùr, aniž byste spustili alarm?
zvládnete naši jízdu zruènosti a budete mít nejlepší èas?

pohnout pøedmìty jen silou svých myšlenek?

13.9.2012
14,00 - 19,00 hod.

Šárka 21, Prostìjov

A k tomu trochu zábavy:

a mnohé další...

INZERCE





Počtrnácté za sebou hostil krásný areál 
TK Prostějov tenisové mistrovství světa 
družstev do 14 let. Celkově 22. ročník 
turnaje, na němž každoročně nechybí 
žádná z hráčských hvězd této věkové kat-
egorie, se i tentokrát maximálně vydařil. 
Měl totiž tradičně vysokou sportovní 
úroveň a precizně zvládnutou organi-
zaci podpořilo stabilně příznivé počasí. 
Hanáčtí pořadatelé si za svou práci zno-
vu vysloužili jedničku s hvězdičkou.

Výsledkově se šampionát svým 
průběhem dost odlišoval podle pohlaví. 
Mezi žáky favorité téměř výhradně potvr-
zovali své role a do semifi nále postoupily 
jen samé nasazené kolektivy včetně dvou 
papírově nejsilnějších - USA a Jižní Ko-
reje, jež si to nakonec rozdaly o zlato. 
A ačkoliv Korejci do té doby neprohráli 
jedinou dvouhru ani čtyřhru, na silné 
Američany v čele s výborným Michaelem 
Mmohem nestačili. Bronz získali další 
Asiaté z Japonska.

V žákyních naopak nebyla o překvapení 
nouze. Opravdovou senzaci způsobily ne-
nasazené Slovenky, které nejprve vyhrály 
základní skupinu před jedničkami z USA a 
následně svou postupovou euforii přetavily 
i ve dvě play off vítězství, znamenající 
nečekaný triumf. Druhé a třetí místo už 
brala spolufavorizovaná družstva Velké 
Británie, respektive Německa.

Jak si na domácích kurtech vedly 
české výběry? Mnohem lépe se dle 
předpokladů dařilo našim žákyním, jež 
sice vyfasovaly těžkou skupinu s Austrálií, 
Ruskem a Argentinou, ale přesto dokázaly 
výtečně projít do semifi nále. V něm sv-
edly navzdory porážce 0:3 vyrovnanou 
bitvu s později zlatým Slovenskem, načež 
jim došly síly a v duelu o bronz již vůbec 
nestačily Němkám. Zbyly tak na ně nepo-
pulární bramborové medaile.

Mnoho se dopředu nečekalo od žáků 
ČR - a oni bohužel skromnější prognózy 
do puntíku naplnili. V základní grupě ob-
sadili poslední příčku za Jižní Koreou, Ar-
gentinou a Francií, aby následně vybojovali 
svou jedinou výhru během celé akce nad 
Jihoafrickou republikou. Zápasová tečka 
proti Švýcarsku však byla zase nepříznivá 
a konečná čtrnáctá pozice moc nepotěšila.

Co naopak uchvátilo, to bylo opět ze 
všech hledisek perfektní zajištění World 
Junior Tennis Final 2012. Nejlepším 
čtrnáctiletým tenistkám a tenistům planety 
díky dokonalému zázemí areálu TK Agro-
fert v Kostelecké ulici (včetně hotelu Tennis 
Club a regenerační linky) i starým kurtům 
ve Sportovní ulici absolutně nic nechybělo 
k podávání špičkových výkonů. Navíc si 
výpravy ze všech kontinentů tradičně užily 

velkolepé slavnostní zahájení i zakončení 
turnaje, stejně jako čtvrteční barbecue párty 
u fotbalového hřiště v ulici E. Valenty. Proč 
tam? V Plumlovské přehradě bohužel stále 
chybí voda…

Každopádně letošní svátek 
mládežnického tenisu neměl chybu a za 
rok se výkvět talentů bílého sportu sjede 
do Prostějova znovu. WJTF 2012 je mi-
nulostí – ať žije WJTF 2013! -red-

USA (1) – Švýcarsko 3:0, Velká Británie 
(8) – Tchajwan 1:2, USA (1) – Velká 
Británie (8) 2:1, Švýcarsko – Tchajwan 
1:2, Velká Británie (8) – Švýcarsko 3:0, 
USA (1) – Tchajwan 3:0.
1. USA  3 0 8:1 3
2. Tchajwan  2 1 4:5 2
3. V. Británie  1 2 5:4 1
4. Švýcarsko  0 3 1:8 0

Základní skupina B
Brazílie (4) – Mexiko 3:0, Německo (5) – 
Austrálie 2:1, Německo (5) – Mexiko 3:0, 
Brazílie (4) – Austrálie 2:1, Brazílie (4) – 
Německo (5) 2:1, Mexiko – Austrálie 0:3.
1. Brazílie  3 0 7:2 3
2. Německo  2 1 6:3 2
3. Austrálie  1 2 5:4 1
4. Mexiko  0 3 0:9 0

Základní skupina C
Španělsko (3) – JAR 2:1, Japonsko (6) 
– Chile 3:0, Japonsko (6) – JAR 3:0, 
Španělsko (3) – Chile 2:1, Španělsko (3) – 
Japonsko (6) 1:2, JAR – Chile 1:2.
1. Japonsko  3 0 8:1 3
2. Španělsko  2 1 5:4 2
3. Chile  1 2 3:6 1
4. JAR  0 3 2:7 0

Základní skupina D
Jižní Korea (2) – Francie 3:0, Argentina 
(7) – Česko 3:0 (Olivieri – Rikl 6:4, 6:2, 
Bacella – Ricci 3:6, 6:3, 6:1, Olivieri, 
Lopez – Ricci, Rikl 6:2, 6:2), Argentina 
(7) – Francie 3:0, Jižní Korea (2) – Česko 
3:0 (Oh – Holiš 6:2, 6:2, Lee – Ricci 
6:2, 6:2, Chung, Lee – Ricci, Rikl 6:2, 
6:4), Jižní Korea (2) – Argentina (7) 3:0, 
Francie – Česko 2:1 (Olivier – Rikl 6:4, 
7:6, Blancaneaux – Ricci 6:4, 6:2, Olivier, 
Tessa – Ricci, Rikl 1:6, 0:6).
1. J. Korea  3 0 9:0 3
2. Argentina  2 1 6:3 2
3. Francie  1 2 2:7 1
4. Česko  0 3 1:8 0

O 13. až 16. místo
Švýcarsko – Mexiko 2:1, JAR – Česko 
0:3 (Badenhorst – Rikl 3:6, 3:6, Jordaan 
– Ricci 3:6, 6:4, 4:6, Badenhorst, Lessing 
– Ricci, Rikl 4:6, 4:6).

Mexiko – JAR 1:2.
O 13. místo

Švýcarsko – Česko 2:0 (Martinez – Rikl 
7:5, 7:5, Osmakcic – Ricci 6:4, 6:7, 7:5, 
čtyřhra zrušena).

O 9. až 12. místo
Velká Británie (8) – Austrálie 1:2, Chile – 
Francie 0:3.

O 11. místo
Velká Británie (8) – Chile 2:0.

O 9. místo
Austrálie – Francie 2:1.

O 5. až 8. místo
Tchajwan – Německo (5) 0:3, Španělsko 
(3) – Argentina (7) 2:1.

O 7. místo
Tchajwan – Argentina (7) 2:0.

O 5. místo
Německo (5) – Španělsko (3) 1:2.

Semifinále
USA (1) – Brazílie (4) 3:0 (Mmoh – 
Fasano 6:2, 6:2, Tiafoe – Luz 6:4, 6:4, 
Blumberg, Tiafoe – Fasano, Koelle 7:5, 
6:3), Japonsko (6) – Jižní Korea (2) 0:3 
(Takamura – Chung 1:6, 3:6, Tokuda – 
Lee 1:6, 2:6, Takamura, Tokuda – Lee, Oh 
6:0, 1:6, 4:6).

O 3. místo
Brazílie (4) – Japonsko (6) 0:2 (Koelle – 
Oshima 4:6, 1:6, Luz – Tokuda 4:6, 6:2, 
2:6, čtyřhra zrušena).

Finále
USA (1) – Jižní Korea (2) 2:0 (Mmoh 
– Chung 6:4, 6:3, Tiafoe – Lee 7:5, 6:4, 
čtyřhra zrušena).

Konečné pořadí
1. USA, 2. Jižní Korea, 3. Japonsko, 4. 
Brazílie, 5. Španělsko, 6. Německo, 7. 
Tchajwan, 8. Argentina, 9. Austrálie, 10. 
Francie, 11. Velká Británie, 12. Chile, 
13. Švýcarsko, 14. Česko, 15. JAR, 16. 
Mexiko.

USA (1) – Indie 3:0, Kolumbie (8) – 
Slovensko 0:3, USA (1) – Kolumbie (8) 
3:0, Indie – Slovensko 0:3, Kolumbie (8) 
– Indie 0:3, USA (1) – Slovensko 1:2.
1. Slovensko  3 0 8:1 3
2. USA  2 1 7:2 2
3. Indie  1 2 3:6 1
4. Kolumbie  0 3 0:9 0

Základní skupina B
Austrálie (3) – Rusko 2:1, Česko (5) – 
Argentina 3:0 (Cíchová – Monterová 
6:3, 6:4, Bouzková – Zamprognová 6:3, 
6:0, Cíchová, Kolářová – Garavaniová, 
Monterová 5:7, 6:3, 6:4), Česko (5) – Rusko 
2:1 (Cíchová – Sarkisovová 6:4, 3:6, 1:6, 
Bouzková – Pospelovová 6:3, 6:2, Bouzková, 
Kolářová – Bryzgalovová, Sarkisovová 7:6, 
6:2), Austrálie (3) – Argentina 3:0, Austrálie 
(3) – Česko (5) 1:2 (Tomicová – Bouzková 
7:5, 5:7, 4:6, Honová – Kolářová 6:2, 6:3, 
Birrellová, Honová – Bouzková, Kolářová 
6:3, 4:6, 4:6), Rusko – Argentina 3:0.
1. Česko  3 0 7:2 3
2. Austrálie  2 1 6:3 2
3. Rusko  1 2 5:4 1
4. Argentina  0 3 0:9 0

Základní skupina C
Německo (4) – Chorvatsko 1:2, Čína 
(6) – Egypt 2:1, Německo (4) – Čína (6) 
2:1, Chorvatsko – Egypt 1:2, Čína (6) – 
Chorvatsko 2:1, Německo (4) – Egypt 3:0.
1. Německo  2 1 6:3 2
2. Čína  2 1 5:4 2
3. Egypt  1 2 3:6 1
4. Chorvatsko 1 2 4:5 1

Základní skupina D
Velká Británie (2) – Thajsko 3:0, Kanada (7) 
– Peru 2:1, Kanada (7) – Thajsko 3:0, Velká 
Británie (2) – Peru 3:0, Velká Británie (2) – 
Kanada (7) 3:0, Thajsko – Peru 1:2.
1. V. Británie  3 0 9:0 3
2. Kanada  2 1 5:4 2
3. Peru  1 2 3:6 1
4. Thajsko  0 3 1:8 0

O 13. až 16. místo
Kolumbie (8) – Argentina 1:2, Chorvatsko 
– Thajsko 3:0.

Kolumbie (8) – Thajsko 1:2.

O 13. místo
Argentina – Chorvatsko 0:2.

O 9. až 12. místo
Indie – Rusko 2:1, Egypt – Peru 3:0.

O 11. místo
Rusko – Peru 2:1.

O 9. místo
Indie – Egypt 1:2.

O 5. až 8. místo
USA (1) – Austrálie (3) 1:2, Čína (6) – 
Kanada (7) 2:1.

O 7. místo
USA (1) – Kanada (7) 2:0.

O 5. místo
Austrálie (3) – Čína (6) 1:2.

Semifinále
Slovensko – Česko (5) 3:0 (Miháliková 
– Bouzková 6:3, 5:7, 6:3, Kuzmová – 
Kolářová 7:6, 6:4, Kupková, Miháliková – 
Cíchová, Kolářová 0:6, 6:4, 6:2), Německo 
(4) – Velká Británie (2) 1:2 (Gerlachová 
– Plewsová 7:5, 6:1, Gabricová – Tay-
lorová 4:6, 3:6, Gerlachová, Ruefferová – 
Lumsdenová, Plewsová 3:6, 2:6).

O 3. místo
Česko (5) – Německo (4) 0:2 (Cíchová 
– Gerlachová 1:6, 2:6, Kolářová – 
Ruefferová 1:6, 1:6, čtyřhra zrušena).

Finále
Slovensko – Velká Británie (2) 2:1 (Mihá-
liková – Plewsová 7:6, 4:6, 7:5, Kuzmová 
– Taylorová 1:6, 4:6, Kuzmová, Mihá-
liková – Lumsdenová, Plewsová 6:2, 7:5).

Konečné pořadí
1. Slovensko, 2. Velká Británie, 3. 
Německo, 4. Česko, 5. Čína, 6. Austrálie, 
7. USA, 8. Kanada, 9. Egypt, 10. Indie, 
11. Rusko, 12. Peru, 13. Chorvatsko, 14. 
Argentina, 15. Thajsko, 16. Kolumbie.

InformaceAktuálně SportŠkolství 
a sociální oblast Volný čas SSporttSportKaleidoskop 

informací

Prostějov hostil tenisový výkvět z celého světaProstějov hostil tenisový výkvět z celého světa
Žákovský šampionát týmů ovládli Američané a Slovenky

České týmy skončily rozdílně: 
děvčata čtvrtá a chlapci až čtrnáctí

USA (1) – Indie 3:0, Kolumbie (8)
Slovensko 0:3, USA (1) – Kolumbie 
3:0, Indie – Slovensko 0:3, Kolumbie 
– Indie 0:3, USA (1) – Slovensko 1:2.
1. Slovensko  3 0 8:1 
2. USA  2 1 7:2 
3. Indie  1 2 3:6 
4. Kolumbie  0 3 0:9

Základní skupina B
Austrálie (3) – Rusko 2:1, Česko (5)
Argentina 3:0 (Cíchová – Montero
6:3, 6:4, Bouzková – Zamprognová 6
6:0, Cíchová, Kolářová – Garavanio
Monterová 5:7, 6:3, 6:4), Česko (5) – Rus
2:1 (Cíchová – Sarkisovová 6:4, 3:6, 1
Bouzková – Pospelovová 6:3, 6:2, Bouzko
Kolářová – Bryzgalovová, Sarkisovová 7
6:2), Austrálie (3) – Argentina 3:0, Austrá
(3) – Česko (5) 1:2

), ( )
 (Tomicová – Bouzko2

7:5, 5:7, 4:6, Honová – Kolářová 6:2, 6
Birrellová, Honová – Bouzková, Kolářo
6:3, 4:6, 4:6), Rusko – Argentina 3:0.
1. Česko  3 0 7:2 

, , ), g,

2. Austrálie  2 1 6:3 
3. Rusko  1 2 5:4 
4. Argentina  0 3 0:9 

Základní skupina C
Německo (4) – Chorvatsko 1:2, Č
(6) – Egypt 2:1, Německo (4) – Čína 

( )

2:1, Chorvatsko – Egypt 1:2, Čína (6)
( ) gyp ( )

Chorvatsko 2:1, Německo (4) – Egypt 3
1. Německo  2 1 6:3 
2. Čína  2 1 5:4
3. Egypt  1 2 3:6 
4. Chorvatsko 1 2 4:5 1

Základní skupina D
Velká Británie(2) – Thajsko 3:0, Kanada
– Peru 2:1, Kanada (7) – Thajsko 3:0, Ve
Británie (2) – Peru 3:0, Velká Británie (2
Kanada (7) 3:0, Thajsko – Peru 1:2.
1. V. Británie  3 0 9:0 
2. Kanada  2 1 5:4
3. Peru  1 2 3:6
4. Thajsko  0 3 1:8 

O 13. až 16. místo
Kolumbie (8) – Argentina 1:2, Chorvats
– Thajsko 3:0.

mbie (8) – Thajsko 1:2.

O 13. místo
ntina – Chorvatsko 0:2.

O 9. až 12. místo
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O 7. místo
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Konečné pořadí
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USA (1) – Švýcarsko 3:0, Velká
(8) – Tchajwan 1:2, USA (1) 
Británie (8) 2:1, Švýcarsko – T
( ) j ( )

1:2, Velká Británie (8) – Švýcar
( ) ý

USA (1) – Tchajwan 3:0.
1. USA  3 0 
2. Tchajwan  2 1 
3. V. Británie  1 2 
4. Švýcarsko  0 3 

Základní skupina B
Brazílie (4) – Mexiko 3:0, Němec
Austrálie 2:1, Německo (5) – Mex
Brazílie (4) – Austrálie 2:1, Braz
Německo (5) 2:1, Mexiko – Austr
1. Brazílie  3 0 
2. Německo  2 1 
3. Austrálie  1 2 
4. Mexiko  0 3 

Základní skupina C
Španělsko (3) – JAR 2:1, Japon
– Chile 3:0, Japonsko (6) – JA
Španělsko (3) – Chile 2:1, Španěl

p ( )p ( )

Japonsko (6) 1:2, JAR – Chile 1:2
1. Japonsko  3 0 
2. Španělsko  2 1 

p

3. Chile  1 2 
4. JAR 0 3 

Základní skupina D
Jižní Korea (2) – Francie 3:0, Ar
(7) – Česko 3:0

( )
 (Olivieri – Rikl 0

Bacella – Ricci 3:6, 6:3, 6:1,
Lopez – Ricci, Rikl 6:2, 6:2), A
(7) – Francie 3:0, Jižní Korea (2) 

, ),

3:0 (Oh – Holiš 6:2, 6:2, Lee 
6:2, 6:2, Chung, Lee – Ricci, R
6:4), Jižní Korea (2) – Argentina
Francie – Česko 2:1

), ( )
 (Olivier – R

7:6, Blancaneaux – Ricci 6:4, 6:2
Tessa – Ricci, Rikl 1:6, 0:6).
1. J. Korea  3 0 
2. Argentina  2 1 
3. Francie  1 2 
4. Česko  0 3 

O 13. až 16. místo
Švýcarsko – Mexiko 2:1, JAR –
0:3 (Badenhorst – Rikl 3:6, 3:6, 3
– Ricci 3:6, 6:4, 4:6, Badenhorst,
– Ricci, Rikl 4:6, 4:6).

Mexiko – JAR 1:2.
O 13. místo

Švýcarsko – Česko 2:0 (Martinez – Rikl 
7:5, 7:5, Osmakcic – Ricci 6:4, 6:7, 7:5, 
čtyřhra zrušena).

O 9. až 12. místo
Velká Británie (8) – Austrálie 1:2, Chile – 
Francie 0:3.

O 11. místo
Velká Británie (8) – Chile 2:0.

O 9. místo
Austrálie – Francie 2:1.

O 5. až 8. místo
Tchajwan – Německo (5) 0:3, Španělsko 
(3) – Argentina (7) 2:1.

O 7. místo
Tchajwan – Argentina (7) 2:0.

O 5. místo
Německo (5) – Španělsko (3) 1:2.

Semifinále
USA (1) – Brazílie (4) 3:0 (Mmoh – 
Fasano 6:2, 6:2, Tiafoe – Luz 6:4, 6:4, 
Blumberg, Tiafoe – Fasano, Koelle 7:5, 
6:3), Japonsko (6) – Jižní Korea (2) 0:3 
(Takamura – Chung 1:6, 3:6, Tokuda – 
Lee 1:6, 2:6, Takamura, Tokuda – Lee, Oh 
6:0, 1:6, 4:6).

O 3. místo
Brazílie (4) – Japonsko (6) 0:2 (Koelle – 
Oshima 4:6, 1:6, Luz – Tokuda 4:6, 6:2, 
2:6, čtyřhra zrušena).

Finále
USA (1) – Jižní Korea (2) 2:0 (Mmoh 
– Chung 6:4, 6:3, Tiafoe – Lee 7:5, 6:4, 
čtyřhra zrušena).

Konečné pořadí
1. USA, 2. Jižní Korea, 3. Japonsko, 4. 
Brazílie, 5. Španělsko, 6. Německo, 7. 

p

Tchajwan, 8. Argentina, 9. Austrálie, 10. 
Francie, 11. Velká Británie, 12. Chile, 
13. Švýcarsko, 14. Česko, 15. JAR, 16. 
Mexiko.

Výsledky WJTF 2012Výsledky ý y WJTF 2012
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