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Výročí prostějovského
kněží a historika
Oldřicha Beránka
Prostějovský rodák Oldřich Beránek
(1912–1998) absolvoval teologická studia v roce 1936. 5. 7. 1936 byl vysvěcen
na kněze a 12. 7. 1936 sloužil primiční
mši v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Potom působil v duchovní správě na řadě míst střední a severní Moravy (např. Tovačov, Smržice, Šumperk,
Olomouc, Klenovice na Hané, Horka
nad Moravou, Křelov, Moravská Húzová, Štěpánov, Štarnov). Posledním jeho
působištěm byl Šternberk, kde žil také i
v důchodu.
V letech 2. světové války působil
jako katecheta v Prostějově. V roce
1950 – v době svého působení v Klenovicích – byl zatčen a obviněn z vykonstruované protistátní činnosti. Na
základě zákona na ochranu lidově
demokratické republiky byl odsouzen
k trestu odnětí svobody. Pět let potom
strávil ve třinácti věznicicích.
K historii jej přivedl prostějovský nemocniční a hřbitovní kněz P.
František Starý. Beránek studoval
v archivech a knihovnách, fotografoval, pořizoval si náčrtky starých
staveb, sbíral pohlednice. Většina
těchto prací zůstala v rukopisech.
Z nich uveřejnil jen malou část v 90.
letech minulého století ve vlastivědné
příloze Hanáckých novin, ročence
Rok na Hané, Světle a Zpravodaji
muzea Prostějovska. Zaměřoval se
na historii farností, v nichž působil,
popis sakrálních památek a životopisy význačných kněží. Psal například
o profesoru náboženství na zdejším
gymnáziu dr. Janu Evangelistu Michalském, varhaníkovi kostela sv.
Jana Nepomuckého Tomáši Navarovi, jezuitském misionáři Josefu Václavu Richterovi. Zabýval se historií
sochy Panny Marie Celenské , poutí
prostějovských věřících do Křtin či
historií kaple sv. Floriána, jež byla
určena komunistickým režimem
k demolici z důvodu výstavby lázní.
Vlastním nákladem vydal drobný
tisk – památku na 200. výročí postavení kaple sv. Anny v Prostějově –
Drozdovicích ( 1745–1945). Cenným
Beránkovým díle je rozsáhlá rukopisná práce Katolické kostely a kaple
v Prostějově ( 1989, 365 stran ), která
obsahuje podrobné popisy památek
včetně fotografií, plánků a náčrtů.
Osobní fond Oldřicha Beránka je
uložen ve Státním okresním archivu
v Olomouci.
Oldřich Beránek zemřel 13. 6. 1998
ve Šternberku.
Hana Bartková
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Výpis z usnesení 50. schůze Rady města Prostějova, konané 26. 6. 2012
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář primátora)
Valná hromada obchodní
společnosti Společenský
dům Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. schválila Zprávu o
stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. za období 1.1.2011
do 31.12.2011 – řádnou účetní závěrku s tím,
že HV za uvedené období bude zahrnut do neuhrazené ztráty z min. let, odměnu Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli obchodní společnosti
Společenský dům Prostějov, s. r. o. ve výši dvou
měsíčních platů jednatele za rok 2011, postupy
navržené v písemném materiálu ve věci cen za
pronájmy v objektu obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., dále rozhodla, že
společnost bude vyvíjet svou činnost v objektu
KaSC do dubna 2014, vzala na vědomí informace o realizaci opatření k odstranění nedostatků v provozování centrální šatny (uloženo
dne 5.4.2011 jednateli společnosti) a uložila
Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli společnosti,
zabezpečit při minimálních nákladech provoz
společenského domu v souladu se všemi bezpečnostními normami a zákonnými předpisy.
Valná hromada obchodní
společnosti Domovní správa
Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní
správa Prostějov, s.r.o.
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Schválila uzavření nájemních smluv na
pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové sportovní hale - zimním stadionu v Prostějově dle přiložených
návrhů smluv s LHK Jestřábi Prostějov
o.s., Ke stadionu 1, Prostějov, IČ 22866388
a LHK Jestřábi s.r.o., Ječná 1, Praha 2, IČ
28931181 v souladu s přiloženým písemným materiálem.
Dodávka servisního úklidu v budovách MMPv od
1.7.2012 do 31.8.2012
Rada města Prostějova souhlasí s uzavřením smlouvy na provádění servisního úklidu
mezi statutárním městem Prostějovem a společností Vamík, s.r.o., Na Hrázi 1018/4, Prostějov, a to od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012 za cenu
144.364,- Kč/měsíc včetně DPH, s možností
ukončit smlouvu dohodou mezi stranami
v dřívějším termínu, mimo postup stanovený
Směrnicí č. 2/2012, kterou se upravuje postup
při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem.
Povolení výjimky z počtu dětí
ve třídách MŠ a ZŠ
Rada města Prostějova schválila výjimku
z počtu dětí ve třídách mateřských škol a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 pro
• Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul.
30, příspěvková organizace, po 26 dětech ve
třech třídách MŠ, pracoviště Moravská ul. 30
a po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Raisova ul. 6
• Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul.
23, příspěvková organizace, po 26 dětech ve
dvou třídách a po 27 dětech ve dvou třídách
MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova
ul. 43
• Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po
25 dětech v jedné třídě a po 27 dětech v jedné
třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a; po 27 dětech
ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvořákova
ul. 5; po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18; po 25 dětech v jedné
třídě MŠ, pracoviště Žešov 81
• Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul.
34, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště
• Partyzánská ul. 34; po 25 dětech ve třech
třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4; po 25
dětech ve dvou
• třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16; po 25
dětech ve dvou třídách a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Hanačka 3
• Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul.
24, příspěvková organizace, po 27 dětech ve
třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova ul.
24
• Základní školu a mateřskou školu Prostějov,
Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech
třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69 a

po 34 žácích ve dvou třídách 4. ročníku ZŠ
• Základní školu a mateřskou školu Prostějov,
Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou třídách
MŠ,
• pracoviště Husovo nám. 94 a po 31 žácích
v jedné třídě 2. ročníku ZŠ
• Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, po
28 dětech ve
• dvou třídách a po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ
• Základní školu a mateřskou školu Prostějov,
Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ,
• pracoviště Mánesova ul. 15 a po 28 dětech
ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. května 7
• Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, po 32 žácích v jedné třídě 2. ročníku ZŠ
• Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52,
po 31 žácích ve dvou třídách 6. ročníku ZŠ
• Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
po 34 žácích ve dvou třídách 6. ročníku ZŠ
• Reálné gymnázium a základní školu města
Prostějova, Studentská ul. 2, po 32 žácích ve
dvou třídách 1. ročníku ZŠ
Rozpočtové opatření kapitoly
60 – rozvoj a investice (ZŠ na
ul. Dr. Horáka)
Rada města Prostějova odsouhlasila navýšení neinvestičního příspěvku Základní
škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši
1.000.000,- Kč na stavební úpravu venkovního hřiště školy
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Primátor Pišťák získal policejní ocenění
Dne 21. června 2012 proběhl na
zámku v Plumlově Den Policie ČR,
Územního odboru Prostějov, který se
konal u příležitosti 21. výročí PČR.
Tohoto slavnostního shromáždění se
zúčastnil i pan primátor města Pros-

tějova Miroslav Pišťák, kterému byla
udělena "Plaketa Policie České republiky".
„Udělením „Plakety Policie České
republiky“ bychom u pana Miroslava
Pišťáka chtěli ocenit zejména jeho ak-

Odvolací soud rozhodl ve prospěch města
Krajský soud v Brně rozhodl v odvolacím
řízení ve věci žaloby proti městu Prostějovu o
určení neplatnosti smlouvy o smlouvách budoucích se společností Manthellan. Potvrdil
prvoinstanční rozsudek Okresního soudu
v Prostějově, který své rozhodnutí odůvodnil
závěrem, že žalobce Jan Navrátil není v posuzované věci aktivně legitimován a současně
tak ani nemůže mít naléhavý právní zájem na
požadovaném určení.
„Hospodaření města Prostějova se svým
majetkem spadá do jeho samostatné působnosti. Je projevem výkonu jeho práva na
samosprávu. Žaloba o neplatnost smlouvy o
smlouvě budoucí nemůže být prostředkem
kontroly občana v hospodaření s obecním
majetkem, neboť k takové kontrole slouží jiné
nástroje,“ je konstatováno v rozsudku krajského soudu.
INZERCE

Soud se neztotožnil s tvrzením žalobce, že je
ve věci zainteresován tím, že předmětnou nemovitost využívá k nákupům a zábavě. Obšírné
námitky žalobce uváděné v odvolání týkající se
existence jeho aktivní věcné legitimace v této
věci nejsou přiléhavé, proto k nim odvolací soud
nemohl přihlédnout. Proti rozsudku již není
možné odvolání. Město Prostějov nebude stejně
jako v případě jednání prvoinstančního soudu
požadovat po žalobci náklady soudního řízení.
„Rozhodnutí odvolacího soudu je dalším
z právních kroků, jež potvrzují, že město se v případě prodeje Společenského domu nedopustilo
porušení zákona. Připomínám, že v dané věci již
svá závazná stanoviska vydaly Úřad na ochranu
hospodářské soutěže a Ministerstvo vnitra ČR,“
uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.
Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu
města Prostějova

tivní a příkladnou spolupráci s Policii
České republiky a jeho výrazný podíl
na zejména preventivních aktivitách
směřujících k posilování bezpečnosti, veřejného pořádku a BESIP,“ uvedl
plukovník Mgr. Pavel Novák.
-mt-

Z důvodu rekonstrukce historické
části budovy radnice na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově není možné až
do konce srpna 2012 používat výtah.
Imobilní občané mohou využít
služeb informačního střediska (vedle radnice), kde zaměstnanci přivolají konkrétního pracovníka nebo
zajistí doprovod imobilního občana
na místo jednání. Při účasti na svatebních obřadech je zapotřebí tuto
okolnost ohlásit zaměstnancům oddělení matriky (tel. č. 582 329 158,
159, 168, 189), kteří zajistí zvláštní
přístup do obřadní síně. Tento požadavek je možné také ohlásit již při
samotném zadávání termínu svatby.
Současně v uvedeném termínu po dobu
rekonstrukce nejsou funkční toalety
v historické části objektu radnice. Jako
náhradní opatření je zajištěno během
provozní doby magistrátu otevření toalet pro invalidy v budově C (ve dvoře),
kam je veřejnost směrována naváděcím
systémem. Dále jsou k dispozici TOI –
mobilní toalety u vstupního schodiště
do radnice ze dvora a to včetně sobot
a nedělí pro svatebčany a návštěvníky
věže radnice.
Děkujeme za pochopení.
RNDr. Jaroslava Tatarkovičová
vedoucí Odboru kancelář primátora

7 divů Olomouckého kraje
Prostějov má dvě nominace v anketě
7 divů Olomouckého kraje! Podpořte
je během prázdnin v elektronickém
hlasování:
Mezi nominace se dostal prostějovský Národní dům, secesní perla
architekta Jana Kotěry a tradiční
likér Starorežná. „Likérka sem do
Prostějova, tedy do Olomouckého
kraje neodmyslitelně patří a její
výrobky jsou dlouhodobě dobré.
Navíc - Starorežná má doopravdy
nezaměnitelnou chuť a mnohaletou
tradici,“ zdůrazňuje radní Milada
Sokolová, která tento produkt do
ankety navrhla.
Hlasovat bude možné od 1. července
do 31. srpna 2012 na níže uvedených
webových stránkách. Zapojte se do hla-

sování a podpořte tak prostějovské návrhy!
http://www.7divuok.cz/
-red-
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Školní hřiště o prázdninách
Školní
Šk
l í hřiště
hřiš ě v P
Prostějově
ěj ě rozhodně
h d ě
v období prázdnin neleží „ladem“, ale
jsou využívána všemi, kdo zůstávají během léta doma.
„Všechna školní hřiště jsou o těchto
prázdninách v provozu. Dokonce jsme
jejich provoz zajistili nejen ve všední dny,
ale i o sobotách a nedělích,“ potvrzuje
náměstkyně primátora Ivana Hemerková s tím, že každá škola má vypracovaný
svůj provozní řád. Ten je umístěn na viditelném místě a návštěvníci se jím mají
řídit. Provoz hřišť zabezpečují jednotlivé
školy a město jim na to přispívá částkou
bezmála 500 tisíc korun. Návštěvnost
zcela zásadně ovlivňuje počasí.
„Já bych osobně přivítala, kdyby zájem
veřejnosti byl trochu větší. Pochopitelně

V pátek 22.6. 2012 se uskutečnilo v Kolářových sadech
slavnostní
předání
hodin
„Přijdu včas“, které věnovala
společnost Kendrion (Prostějov) s.r.o. jako sponzorský dar
městu Prostějovu.
Projekt „Přijdu včas“ stejnojmenného občanského sdružení vznikl na podporu bezpečí a

na zájem
občanů
a snažíáj
bč ů reagujeme
j
ží
me se vycházet vstříc jejich potřebám.
Zabývám se všemi podněty i návrhy. V
těchto měsících, mimo jiné, zaměřuji
svou pozornost na všechna sportoviště i
rekreační zóny a své poznatky na konci
prázdnin vyhodnotím. Určitě mi dále
poslouží pro zlepšení nabídky k trávení
volného času našich občanů,“ dodává
Hemerková.
V provozu jsou hřiště u ZŠ Dr. Horáka, ZŠ Melantrichova, ZŠ Valenty, RG a
ZŠ ve Studentské ulici, ZŠ Jana Železného na Sídlišti Svobody, ZŠ Palackého, ZŠ
Majakovského ve Vrahovicích a ZŠ v Čechovicích, dále hřiště na Husově náměstí
a od srpna hřiště v Rejskově ulici.
-red-

ochrany dětí na dětských hřištích, kde jsou hodiny většinou
instalovány. Upozorňují děti
kokrháním ve 12:00 hodin na
čas obědu a v 18:00 na nejvyšší
čas vrátit se domů. Kromě času
jsou opatřeny hlásičem v podobě dvou postaviček - policisty
a lékaře a slouží dětem, jejich
rodičům, ale i ostatním kolemjdoucím pro přivolání pomoci v

případě nouze nebo potřeby.
„Hodiny v Kolářových sadech
jsou prozatím páté, které byly na
území naší republiky doposud
instalovány a my jsme rádi, že
právě naše společnost Kendrion,
mohla takovýmto způsobem a
právě v Prostějově přispět k větší
bezpečnosti dětí a jistotě rodičů“,
uvedl zástupce Kendrionu.
Mgr. Martina Svobodová
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Cukrářky z celé republiky se sešly ve Vrahovicích
V polovině června si v budově hasičské
zbrojnice v Prostějově-Vrahovicích daly dostaveníčko cukrářky z celé republiky. Předsedkyně osadního výboru Milady Galářové jsme se
zeptali,
„Dvě dámy, konkrétně paní Faltýnková a
Starobová mne oslovily, spíše jako předsedkyni osadního výboru ve Vrahovicích, že by
rády uspořádaly setkání amatérských cukrářek. Povídaly si o pečení na internetovém
portálu a chtěly si některé postupy vyzkoušet
v praxi. Vybraly si vrahovskou hasičku, kde je
ve společenské místnosti dostatek prostoru a i
škola jim vyšla vstříc a zapůjčila jim na víkend
výdejnu stravy v přízemí budovy. Dámy tak
získaly výhodný prostor a je dobře, že v majetku města jsou ještě stále prostory, které mohou
sloužit pro takové příjemné akce. Také vyjádřily přání darovat výrobky do dětského domova,
postiženým dětem nebo klientům domova
důchodců. Na jednání osadního výboru v

červnu si s paní náměstkyní Raškovou dojednaly podrobnosti, převzaly od ní sponzorský
dar na zakoupení cukrářského materiálu. Dále
si zajistily dárkové poukázky na nákup cukrářských potřeb v nově zřízené prodejně ve Vrahovicích, v ulici Hrázky. Já jsem přidala ještě
potřebné finance a také předala kontakt na
vedoucí Mateřského centra Cipísek, kde dámy
připravují předání praktických zkušeností s
pečením a zdobením dortů pro maminky na
mateřské zřejmě v měsíci září,“ popsala podrobně průběh akce Milada Galářová s tím, že
do Vrahovic dorazilo zhruba 40 cukrářek. Pan
primátor kromě vítězných dortů předal věcný
dar i nejmladší a nejstarší účastnici srazu a také
cukrářce, která přijela z největší dálky- tuším z
Třince. Překvapilo mne věkové složení účastnic, převažovaly ženy na mateřské dovolené,
"důchodkyň" bylo velmi málo a myslím, že
žádná z nich nebyla profesionálka. Některé
zvažovaly si zřídit živnost, ale překážky v po-

době přísných hygienických předpisů, evidence příjmů a vydání povolení z živnostenského
úřadu je od záměru legalizovat tento koníček
odradily. Ochotně si vypomohly s ubytováním
účastnic mimo Prostějov a panu primátorovi
darovaly masový dort, jehož základem byly

dva toustové chleby, které prořezaly a nazdobily do tvaru dortu. Předaných dortů bylo 15
a motivem byly letos pohádky a účastnice projevily přání si setkání za rok zopakovat. Všem
organizátorkám patří můj velký dík,“ uzavřela
Galářová.
-red-

INZERCE

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV
Kolem světa za osm dní

10 problémů formulovaných
občany našeho města 2012
Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?
Problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho
města v červnu 2012 Fóru Zdravého města. Cílem této diskuse i na ní navazující ankety je dát Prostějovanům prostor,
aby se vyjádřili k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo
změnit/upravit/zajistit, aby všichni byli spokojeni s místem,
kde žijí.
ANKETA
Prosíme, abyste označili 5 nejaktuálnějších problémů, které by dle Vašeho
názoru měly mít v řešení přednost před ostatními.
Redukce heren + kontrola nelegálních heren
Zachování společenského sálu, domu
Zdravá jídelna s jídly pro celiaky + vytvoření zázemí pro celiaky
Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno (podpora
chráněného bydlení pro dětí z dět.domovů)
Oživení centra města
Multifunkční hala pro sport a kulturu
Nabídky spolupráce ZDMMP na kulturních, sportovních a společenských akcích (Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova)
Vybudování tržnice + zázemí
Odstranit bariéru v komunikaci mezi občanem a úřadem
Řešení křižovatky na Olomoucké ulici (Vápenice, Barákova, Valenty)
Další

problém, který zde není uveden .................................................................

......................................................................................................................
Pozn. Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte svým hlasem!
SBĚRNÉ MÍSTO pro dotazníky: v informační službě Magistrátu města Prostějova, RIC, IC,
e-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu. Dotazník je uveřejněn i k přímému vyplnění a odeslání na
adrese www.prostejov.eu. VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách www.prostejov.eu bezprostředně po projednání výstupů Radou a následně Zastupitelstvem města Prostějova. Anketa je anonymní a realizována v rámci Projektu Zdravé město
Prostějov. Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas!
TERMÍN odevzdání dotazníku: 30. 8. 2012

Týmy Austrálie a Ameriky se vydaly na
dobrodružnou plavbu kolem světa s ANGLIČTINOU PRO DĚTI/HELEN DORON
EARLY ENGLISH International Group
minulou sobotou. Přístavem nalodění byla
Malá Morávka v Jeseníkách. Cílem výpravy bylo pátrat po zmizelých hrdinech
legendární dětské spisovatelky Astrid Lindgrenové...
Hned v první den na mladé studenty čekala šifrovaná zpráva o přátelství, ten následující
děti pátraly po mladém detektivu Kalle, jehož
pracovním nástrojem nebylo nic jiného než
lupa. Spolu s loupežnicí Ronjou zvládli studenti loupežnickou cestu za pokladem, s Pippi
dlouhou punčochou nemohli skončit jinde než
v cirkuse. Aquapark děti proplavaly s Annikou
a Tommym a konečně cesta za ztracenými
americkými a australskými vlajkami proběhla
úspěšně díky dětem z Bullerbynu.
Navzdory nepříznivému počasí Angličtina
doplula bezpečně do cílového přístavu, kterým byla v sobotu 21. července KELTSKÁ
NOC. Všichni dětští zájemci pomáhaly vyrábět keltsko-noční flétnu, hudební pexesa a
samozřejmě nechyběly pohybové hry.
„Tento rok jsme na anglickém letním táboře měli kromě našich prostějovských dětí větší
zastoupení studentů z Vyškova a Olomouce,
a to i těch, kteří nenavštěvují HDEE. Zatím-

co pro naše studenty HDEE byla angličtina
samozřejmostí a zábavou, s nestudenty to tak
jednoduché nebylo. Nicméně všechny děti se
v angličtině naučily neuvěřitelně moc, aniž si
toho všimly! Mimo jiné starou americkou indiánskou hymnu, australskou hymnu, každý den
nový jazykolam a spoustu frází. Kromě Pippi
dlouhé punčochy byl nejpopulárnějším hrdinou
Detektiv Kalle, a to nejenom u mužské části
posádky,“ komentovala průběh letního tábora
vedoucí Eva Šmídová.
Dobrodružné léto s Angličtinou pro děti-Helen Doron Early English pokračuje již tradičně příměstským táborem a to od 13. srpna.
V jeho průběhu připravila Angličtina pro děti
pro všechny děti ve Smetanových sadech Letní
školu komiksu.
Novinky sledujte na webu: anglictinaprodetiprostejov.cz. Až do září pak probíhají
zápisy do kurzů na příští školní rok, který
pro Angličtinu pro děti Prostějov začíná 3.
září 2012.
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KOUPÁNÍ V PROSTĚJOVĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ
MĚSTSKÉ LÁZNĚ PROSTĚJOV
Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov, tel.: 582 344 427, www.dsp-pv.cz
Krytý plavecký bazén (kosmetika, masáže, solárium, aqua aerobic, posilovna…)
Vstupné
dospělí
40,- Kč/h, každá další 30,- Kč
mládež do 18 let(důchodci nad 70 let) 30,- Kč/h, každá další 20,- Kč
děti do 6 let, ZTP
zdarma
AQUAPARK KOUPELKY PROSTĚJOV
– venkovní vodní park
Krasická 6, 796 01 Prostějov, tel.: 582 330 895, www.dsp-pv.cz
(3 bazény, tobogán, trojskluzavka, beachvolejbal, hřiště, umělé vlnobití…)
Otevřeno: červenec, srpen: po – ne 9 – 20 h
Vstupné:
dospělí
80,- Kč/den, od 16 h/50,- Kč
děti do 6 let
20,- Kč/den, od 16 h/10,- Kč
mládež do 18 let, ZTP, důchodci 50 Kč/den, od 16 h/30 Kč

Koupaliště Kojetín
- vzdálenost od Prostějova cca 20 km
Ulice Závodí, 752 01 Kojetín, tel.: 581 761 830, www.kojetin.cz
(bazén s tobogánem, vířivkou,..)
Otevřeno: červenec, srpen: po-pá
10 – 19 h so-ne
o ne 99-19h
19h
Vstupné:
dospělí
40,- Kč
děti, studenti, senioři, držitelé ZTP
30,- Kč
po 17 hod sleva 50%
KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO
vzdálenost od Prostějova cca 21 km
Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582 376 520
Otevřeno:
po – ne 9 – 19 h noční koupání do 22 h
Vstupné:
mládež
20 Kč/den
dospělí
60 Kč/den
Koupaliště Chropyně
– vzdálenost od Prostějova cca 28 km
Moravská 552, 768 11 Chropyně, tel.: 573 355 324, www.smmchropyne.cz
(volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, skokanské prkno, tobogán, ohřívaná voda)
Otevřeno: červen – září: po – pá 13 – 18 h so – ne 10 – 18 h
červenec – srpen: po – pá 10 – 19 h
so – ne 9 – 19 h
Vstupné: večerní koupání
30,- Kč
dospělí
70 Kč
děti (6-15 let), senioři, studenti
50,- Kč
po 16 hodině jednotné vstupné
30,- Kč
BALDOVEC – vodní svět
– vzdálenost od Prostějova cca 30 km
Baldovec 319, 798 62 Rozstání – Baldovec, tel.: 582 395 440, www.baldovec.cz
Otevřeno:
8 – 21 h
jeskynní systém 100 m2 s relaxačními zónami
(Whirpool, parní sauna, masážní sprchy, lanové centrum, horol. věž, paintball…)
AQUAPARK VYŠKOV

KOUPALIŠTĚ TJ SOKOL VRAHOVICE
M. Alše, Vrahovice, tel.: 607 110 617, 731 737 224 , www.vrahovice.eu/koupaliste
(4 dětské bazénky, bazén pro dospělé, kuželky, stolní tenis, nohejbal, volejbal…)
Otevřeno:
9 – 19 h po 18 h vstup zdarma
Vstupné:
dospělí
30,- Kč/den
mládež do 15 let, držitelé průkazu ZTP
15,- Kč/den

– vzdálenost od Prostějova cca 25 km
Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov, tel.: 517 348 745, www.bazenvyskov.cz
(masážní lavice, tobogány, plavecký bazén, bazén pro děti, sauna, Whirpool…)
Letní areál
Otevřeno:
po – pá 10 - 19h, so - ne 9 – 20h
Vstupné:
děti do 6 let 25 Kč/h, dospělí
od 70 Kč/h
mládež do 18 let a osoby od 65 let
od 60 Kč/h
AQUAPARK OLOMOUC
Kafkova 526/21, Olomouc-Slavonín, tel.: 588 517 770, 771, www.aqua-olomouc.cz
(sauna, solárium, masáže, provazové atrakce, vodopád, skluzavka, beachvolejbal…)
LETNÍ AQUAPARK
červnec – srpen po - ne
9 -19 hod

Otevřeno:

Vstupné:
základní vstupné
studenti do 26, senioři od 60let
děti od 4 do 6 let

160Kč/den
130/den
80Kč/den
VNITŘNÍ AREÁL

Otevřeno:
Vstupné:
základní vstupné
studenti do 26 let, senioři
rodinné vstupné

po – ne 9 – 21 hod

Aktualizace červen 2012
zdroj: Informační služba MMPv

150/90 min
120/90 min
390/90min
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Sídliště třídí BIOODPAD
Od konce června mohou obyvatelé některých sídlišť v Prostějově na
stanovištích tříděného odpadu vidět
nový hnědý kontejner s nápisem BIOODPAD. „Město Prostějov zakoupilo
6 kusů těchto speciálních biokontejnerů o objemu 740 litrů a na zkoušku
je rozmístilo na sídliště, aby se i jejich
obyvatelé mohli do třídění biologicky rozložitelného odpadu zapojit,“
upřesnil první náměstek primátora
Jiří Pospíšil.
Kontejnery jsou umístěny
na těchto místech ve městě:
- vnitroblok ul. Brněnská – Tylova –
Dobrovského
- Šárka u mateřské školky
- sídl. V. Špály 2
- Sídliště svobody u bl. 19
- sídl. Svornosti č. 11
- sídl. E. Beneše vnitroblok 14 – 20

Co ukládat do bionádob?

Do bionádob patří tráva, drny, listí,
jehličí, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, shrabky ze záhonů a trávníků,
zemina z květináčů, odpad z řezu keřů
i stromů (nastříhaný či štěpkovaný), nepřirostlá kůra, piliny, zbytky zeleniny,
ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce (prokládat trávou),
pytlíky od čaje a kávová sedlina.
Co do bionádob nepatří?
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné komunální odpady. Po dohodě
s kompostárnou neukládejte do popelnic
ani skořápky z vajíček.
Dále upozorňujeme občany, ať bioodpad neukládají do popelnic v igelitových
pytlích!

Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov

Registrační číslo Projektu:
CZ.1.04/4.1.01/57.00019
Od ledna 2011 jsme Vám přinášeli
v Radničních listech informace o vzdělávání vedoucích zaměstnanců Statutárního města Prostějov v manažerských
dovednostech, které si zdokonalují díky
zapojení se statutárního města do Projektu „Zefektivnění řízení lidských zdrojů a
vzdělávání zaměstnanců Městského úřa-

du Prostějov“. Projekt byl zahájen v listopadu 2010 a bude ukončen v červenci
2012. Projekt je financován prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, finančními prostředky
Státního rozpočtu ČR a finančními prostředky z rozpočtu města Prostějova.
Vedoucí zaměstnanci úřadu, tj. vedoucí odborů a vedoucí oddělení absolvovali
celkem 11 vzdělávacích kurzů a byli pro-

školeni v tématech zaměřených na řízení
lidských zdrojů a klientský přístup k občanům (např. hodnocení zaměstnanců,
využití potenciálu a kompetencí, leadership, řízení a implementace změn, time
management, kreativní řešení problémů
apod.).
INZERCE

Cílem Projektu bylo zvýšení efektivity veřejné správy spočívající ve vstřícném a klientském přístupu k občanům.
A nakolik se tento cíl podařilo naplnit, můžete Vy, naši čtenáři, posoudit
při svých návštěvách odborů našeho
úřadu.
-ov-

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2012
Měsíc srpen
14.8.blok č. 42
Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova,
Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova, Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, Plumlovská – parkoviště (sídl. Svobody)
15.8. blok č. 43
Krasická (nová zástavba), V Polích, Dr.
Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J. Kaštila, Krasická (Moravská 1-12)
16.8. blok č. 44
Moravská – vnitroblok a parkoviště (Krasická – MŠ), Moravská – vnitroblok – parkoviště (Moravská 87 – 93)
21.8. blok č. 45
Krasická (Moravská –Západní), Moravská, Západní, Moravská – plocha u
Galy, Západní - parkoviště
22.8. blok č. 46
J.V.Myslbeka, Norská, Švýcarská,
Finská,Francouzská, Belgická, Italská,

Holandská, Anglická, sídl. Západ –
parkoviště, sídl. Západ – cyklostezka
sídl. Západ - vnitroblok
23.8. blok č. 47
sídl. Svobody- vnitroblok, sídl. Svobody–parkoviště, Anenská, U sv. Anny
28.8. blok č. 48
Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová,
Višňová, Třešňová
29.8.blok č. 49
nám. J.V.Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G.
Preissové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického
30.8.blok č. 50
Čechovická, Lipová, 5. května (Čechovická-Družební), Na Blatech (Čechovická- Družební), V Zahradách,
Růžová, Jasanová, Javorová, Ječná,
Ovesná, Kaštanová, Habrová, Ořechová
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Botanická zahrada Petra Albrechta
Zastupitelstvo města Prostějova
schválilo na svém dubnovém zasedání změnu názvu prostějovské
botanické zahrady. Ta nyní nese
jméno Petra Albrechta. V závěru
června byla zahrada s novým názvem symbolicky „otevřena“ náměstkyní primátora Ivanou Hemerkovou a náměstkem Zdeňkem
Fišerem.
Proč pojmenování zrovna
po Petru Albrechtovi?
„Již za minulého režimu se snažil
zachránit botanickou zahradu, která měla být přemístěna kvůli rozšiřování kasáren. To se mu nakonec
po několikaletém úsilí podařilo.
Petr Albrecht měl vždy blízko k přírodě, kdy například jako pracovník
referátu životního prostředí okresního úřadu se podílel na vyhlášení
přírodního parku Velký Kosíř a spolu s Ing. Milenou Vaníčkovou na vy-

hlášení mnoha maloplošných zvláště chráněných území. Exkurzemi po
chráněných územích Prostějovska
se podílel i na vzdělávání učitelů.
Své odborné práce publikoval například v Přírodovědných studiích
Muzea Prostějovska. Pořádal floristické kurzy a školy ochrany přírody,
prováděl inventarizační průzkumy
chráněných území a navrhoval pro
ně vhodné ochranářské zásahy. Bohužel svou činnost ukončil předčasně, nedlouho po svých 40. narozeninách - 11. listopadu 2001 – zahynul
i se svou ženou Magdou a starším
synem Janem při autonehodě. Ještě v témže roce mu byla udělena in
memoriam Cena ministra životního
prostředí za rok 2001. Domnívám
se, že pojmenování prostějovské
botanické zahrady právě po Petru Albrechtovi je velmi vhodným
způsobem připomínky tohoto milovníka přírody,“ vysvětlila Ivana
Hemerková.
-red-

Potkani u drozdovického rybníka
INZERCE

Na Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova se obrátili
občané s upozorněním, že kolem rybníka pobíhají potkani.
„Bohužel se toto nedá vyloučit. Na
vině jsou nezodpovědní lidé, kteří kolem vodní plochy nebo do vody odhazují zbytky jídel. Nejde jen o krmení
ptactva pečivem, ale skutečně o zbytky
potravin jako jsou třeba saláty. V tako-

vém prostředí se pak potkanům a jiným
hlodavcům může docela dobře dařit.
Požádali jsme proto městskou policii,
aby prostor kolem rybníka monitorovala a upozorňovala občany na příčinu
výskytu hlodavců a na zákaz odhazování zbytků potravin. Věříme, že lidé toto
ve vlastním zájmu pochopí,“ vysvětluje
vedoucí odboru životního prostředí
Martina Cetkovská.
-red-

Informace pro stavební úřady,
projektanty a investory
Také v Prostějově je možno využít nabídky
konzultační činnosti v oblasti bezbariérové
výstavby. Jedná se o odborné konzultace nejen pro pracovníky stavebních úřadů, ale i pro
projektanty a investory. Dále se jedná o metodickou pomoc a vyhotovování stanovisek
pro osoby se zdravotním postižením a další
znevýhodněné skupiny obyvatel (žádosti o
příspěvek na bezbariérové stavební úpravy
bytu).

Pro region Prostějov provádí tuto praktickou činnost odborný konzultant NIPI
ČR o.s.:
Ing. Jan Cidlík, mobil. 736 127 871, e-mail jancidlik@seznam.cz
Úřední den místního pracoviště bude na
adrese Kostelecká 17, od II. pololetí roku
2012. Konzultant zde bude působit každý
sudý týden ve čtvrtek od 9.30 do 14.30 hod.
-red-

Dne 7. srpna od 9 do 11 hod pořádá Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova
3 veřejnou sbírku oděvů, obuvi, kuchyňských potřeb (hlavně kuchyňské drobné
strojky, nádobí, hrníčky .. ), bytový textil (hlavně záclony, povlečení, ručníky, .. ) a
dětské hračky (především plyšáci). Věci prosím noste čisté a neděravé. Děkujeme.
Ing. Lenka Černochová ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov,
Milíčova 3, Prostějov, www.cervenykrizprostejov.cz

Rezidence Florián
Prostějov
Projekt zahrnuje výstavbu
bytového domu v areálu
bývalého pivovaru
v Prostějově.
k dispozici 32 bytových
a 6 komerčních jednotek
různé varianty dispozic 1+kk
až 4+kk,každá byt. jednotka má
balkon nebo terasu
možnost výběru sklepa
či komory a garážového stání
kolaudace 9/2012
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VYHODNOCENÍ ANKETY Sledujte zpravodajství
K UMÍSTĚNÍ TRŽNICE z Prostějova na Astře!
V souvislosti s přesunem, resp. budováním
nové tržnice byla na webových stránkách města www.prostejov.eu umístěna v období od 17.
5. do 11. 6. on-line anketa, v níž se občané sami
vyjadřovali, kde by preferovali novou tržnici.
Anketa byla zveřejněna i v Radničních listech.
Respondenti odpovídali na následující dotaz:
Na kterém z níže uvedených
míst má dle Vašeho názoru
vzniknout nová tržnice?
• prostor před kavárnou Kocourek (v někdejších židovských uličkách)
• za Mlýnskou ulicí (areál bývalého Moragra)
• parkoviště před Žudrem (Mlýnská ulice)
• jezdecká kasárna
Vyhodnocení:
Celkově se on-line ankety a ankety v Radničních listech účastnilo 352 hlasujících, kteří
se vyjádřili takto:
67% před kavárnou Kocourek,
13% v areálu bývalého Moragra,
11% na parkovišti před Žudrem,
9% v jezdeckých kasárnách.

Nabídnuté „Jiné možnosti“ využilo celkem 58 respondentů, z nichž:
47 požaduje zachování na stávajícím místě
4 na Wolkerově ulici (bývalá tržnice)
2 vedle místního nádraží – směr Olomoucká
1 parkoviště Školní nebo před zámkem
1 Komenského ulice, bývalá sodovkárna
1 letiště Mostkovice/Stichovice
1 Husovo náměstí (bývalý dobytčí trh)
1 nám. T.G.Masaryka
Současně realizovala Střední odborná
škola podnikání a obchodu ve dnech 4. – 8.
června 2012 průzkum mezi obyvateli města.
Studenti školy náhodně oslovovali obyvatele
města a okolí. Jeden den probíhal průzkum
v době konání trhu za kostelem Povýšení sv.
Kříže (na stávající tržnici). Osloveno bylo
celkem 653 osob starších 18 let.
35% vyjádřilo přání umístit tržnici před
kavárnu Kocourek, 32% preferovalo stávající místo (tato varianta byla v dotazníkovém šetření explicitně nabídnuta), 9%
lokalitu jezdeckých kasáren, 8% areál bývalého Moragra, 7% parkoviště před Žudrem,
5% na ulici Wolkerova, 4% navrhly jiné místo. Zároveň z výsledku vyplývá, že si téměř
70% oslovených přeje umístění tržnice
poblíž centra města.

Aktuální informace k tržnici
Rada města Prostějova jednala na svém
zasedání 24. července mimo jiné io budoucnosti městské tržnice.
„Jde o téma, které bylo diskutováno několikrát, vyhlásili jsme anketu, ve které se objevily
možnosti jak zachovat tržnici na současném
místě, tak přestěhovat jinam. Z ankety vyplynulo, že občané si přejí zachovat tržnici v centru města. Její umístění například před kavárnou Kocourek však není vhodné z důvodu
očekávaných prací při výstavbě obchodní
galerie na místě dnešního Společenského
domu. Našli jsme lokalitu, která je od radnice
vzdálena přibližně stejně jako dnešní tržnice.

Pozemek mezi Kubusem a Starorežnou patří
městu a je podle našeho názoru i vhodnější
než současný trh (o tomto umístění se před
časem také diskutovalo – pozn. red.). V blízkosti budoucí tržnice jsou pro zákazníky dvě
parkoviště – na Plumlovské ulici (u Kubusu)
a na Jiráskově náměstí (u Žudru). Pár kroků
odsud se nachází zastávka MHD a zastávky
příměstské autobusové dopravy. Tohle řešení
navíc umožňuje vjezd trhovců s auty bezprostředně ke stánku,“ popsal náměstek primátora Zdeněk Fišer.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova

Český Červený kříž, oblastní spolek Prostějov děkuje městu Prostějovu za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 15000 Kč na projekty - Daruj krev, žij zdravě a
První pomoc s úsměvem - divadélko - Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka
Popletu.
Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu
Oblastního spolku ČČK Prostějov, e-mail: prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz

Zpravodajské bloky z Prostějova už můžete sledovat nejen na kabelové televizi nebo prostřednictvím webových stránek www.prostejov.eu (grafický odkaz
PIK), ale také na satelitu. V dubnu totiž odstartoval na Astře 3B projekt regionalnitelevize.cz.
Konkrétně bloky z Prostějova můžete sledovat v premiéře každou středu v 18.40 hodin v reprízách pak v 22.40, 02.40, 6.40, 10.40 a 14.40
hod. Víkendový vysílací čas je věnován sestřihům ze všech olomouckých
regionů.
PARAMETRY SATELITNÍHO PŘÍJMU:
Astra 3B (23,5 stupně východně), 12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S,
kódování žádné (FTA)
Kanál je nekódovaný a sleduje ho v ČR přes 2 miliony diváků, dále je ho možno
sledovat téměř po celé Evropě. Mají možnost jej vidět např. uživatelé Sky nebo
Czech Link.
Projekt dále umožňuje operativně vstupovat do vysílání v případě katastrof
např. povodně, ekologické katastrofy atd.
-PR-

Přesun informační služby na zámek
V rámci harmonogramu rekonstrukce prostějovské radnice bude Informační
služba Magistrátu města Prostějova, nám. T.G.Masaryka 130/14 přestěhována do
prostor RIC (zámek)
v termínu 27. 8. 2012 – 15. 10. 2012, s tím, že právě 27. 8. bude probíhat přesun do náhradních prostor, takže provoz Informační služby v tento den bude
zřejmě velmi omezen. Regionální informační centrum naopak bude v běžném
provozu.
Vzhledem k omezeným prostorám RIC a výstavních prostor bude po dobu
umístění Informační služby na RIC zrušen veřejný internet pro obyvatele a návštěvníky města a také tyto plánované výstavy:
01.08. – 29.08.2012 MUDr. Jiří Bukvald – obrazy (výstava bude ukončena 22.
8. 2012)
03.09. – 30.09.2012 30 let HANFoS – Hanácké folklorní sdružení
03.10. – 30.10.2012 Ivo Snídal&Franc Josef – autorská výstava fotografií
Vystavovatelům takto zrušených výstav budou nabídnuty náhradní termíny.
Současně s Informační službou se přesouvá do náhradních prostor na zámek
také cestovní kancelář FTL.
Děkujeme za pochopení

TERMÍNY ŘÁDNÝCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA PROSTĚJOVA V ROCE 2012
18. září, 6. listopadu, 18. prosince.

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. 356/12 (Jeef) – pes, kříženec, odchycen na ul.
Kostelecká

Evid. č. 355/12 (Žofka) – fena, drsnosrstého jezevčíka,
odchycena na ul. Určické

Evid. č. 352/12 (Pongo) – pes, kříženec, odchycen
na ul. Újezd
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Olomoucký kraj finančně podpoří výstavbu cyklistické stezky v ulici Jungmannova
V červenci byla zahájena stavba cyklistické stezky v ul. Jungmannova. Jedná se
o úsek bezprostředně navazující na cyklistickou stezku vybudovanou v r. 2011 v úseku
od rondelu na ul. Anglická po ul. Česká.

Součástí stavby bude rovněž řešení křížení
cyklistické stezky a chodníku s komunikací a úprava křižovatky ulic Jungmannova a
Riegrova z důvodu zajištění přehlednosti a
bezpečnosti dopravy.

Na vybudování cyklistické stezky získalo
město Prostějov dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 137 tis. Kč. Stavební práce
provádí STRABAG a. s. a jejich ukončení se
předpokládá v srpnu letošního roku.
-kj-

Aktualizace Strategického plánu města Prostějova
Dovolujeme si vás tímto informovat, že na zasedání Zastupitelstva města Prostějova konaném 19. 6. 2012 byla schválena Aktualizace Strategického plánu rozvoje
města Prostějova.
Schválený dokument naleznete na webových stránkách Odboru rozvoje a investic:
http://www.mestopv.cz/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/odbor-rozvoje-investic/dokumenty.html

INZERCE

- dětská obuv

Stavební úpravy komunikace
a chodníku v Čechovicích

Dukelská brána 4, Prostějov

Milé maminky, úplně nová prodejna dětské obuvi Vás vítá v Dukelské bráně č. 4,,
Prostějov
j –p
průchod naproti
p
OD Prior. Luxusní zboží značek SUPERFIT (!!!),
Primigi, Viking, Befado, Fare... Předejděte problémům s nožičkami zdravými
botami již od prvních krůčků, vyhnete se ortopedickým problémům v pozdějších
letech. POZOR – nyní
y zajímavé
j
slevyy z internetových
ý cen!

Sleva letní obuvi

-20 %

platná do 31. 8. 2012

Plumlovská 58, Prostějov, tel: 608 645 547

V době od dubna až června tohoto roku
bylo nově vybudováno nebo předlážděno
přibližně 180 m chodníků v ulici Čechovická od míst u zastávky MHD a místního
pohostinství až po budovu základní školy.
V rámci akce byl vybudován také nový
most pro pěší přes mlýnský náhon a přejezd nového chodníku k rodinným domům. Pro možnost bezpečného zastavení
rodičů před školou zde bylo vybudováno
parkoviště ze zatravňovacích tvárnic. Samotný přechod pro chodce před budovou

školy je v současné době osazován bezpečnostním nasvětlením.
V zájmu co nejmenšího omezení běžného života místních obyvatel byla stavba
koordinována se společností Vodovody a
kanalizace Prostějov, a.s., která v lokalitě
buduje novou kanalizaci.
Celkové náklady stavebních úprav komunikace a chodníků a osvětlení přechodu pro chodce dosáhly cca 700 tis. Kč. Pro
město Prostějov je provedla firma STRABAG a.s.
-kj-

Divadlo POINT má za sebou nejúspěšnější sezónu za celou dobu svého trvání, což
je 7 let. V této souvislosti jsme požádali o
krátký rozhovor principála divadla Aleše
Procházku.
Můžete se pochlubit
sbírkou cen pro POINT?
Za tuto dobu jsme sice získali celou řadu cen
a čestných uznání, probojovali jsme se na
Popelku Rakovník, ale takovou úrodu jako v
letošní sezóně jsme ještě nezaznamenali. Dá
se říct, že všechny kousky, které jsme kde
předvedli, získaly nějaké ocenění. Tím největším je pochopitelně cena poroty Wolkrova
Prostějova za hru Nahý Wolker s doporučením na Jiráskův Hronov. Máme z toho
pochopitelně radost a to hned několikanásobnou. Jednak, že cena z Wolkrova Prostějova
zůstává v Prostějově, a jednak, že je to za věc,
která se přímo týká Jiřího Wolkera. Považujeme to za poměrně dokonalé spojení. Obrazně
řečeno se nám podařilo Wolkera oživit a
„sundat“ z onoho podstavce, na němž stojí
jeho socha.
Kdo vůbec tvoří kádr divadla?
Jsou to lidé, kteří již mají své zaměstnání,
přesto si najdou čas na divadlo, organizování
Majálesu, filmového tábora v Sobotíně nebo
hrají v kabaretech, za což jim určitě patří dík.
Pak jsou to bývalí studenti GJW, ovšem řada
z nich studuje mimo Prostějov, takže je to pro
ně komplikovanější. Naštěstí máme stálý
„přísun“ studentů z GJW, čímž se nám soubor každým rokem omlazuje. Jedna skupina
z dramatického kroužku Gymnázia Jiřího
Wolkera už dokonce dospěla do takové fáze
profesionality, že si začínají říkat „Problém
POINTU“. Název je na první pohled rebelující, ale my jsme na druhou stranu rádi, že v
něm zůstal odkaz právě na naše divadlo
POINT. Zatím s námi sice nehrají, ale už se z
nich klube výkonný kádr. Poprvé jsme se
sešli na jevišti při „Zhasínání světel“, což je
tradiční symbolické zakončení naší divadelní
sezóny. Můžu prozradit, že v září proběhne
velký konkurz, a to nejen do herecké části
souboru, ale i do taneční a hudební sekce.
Tímto tedy zájemce zvu.
Jak vůbec vypadalo
letošní „Zhasínání světel“?
Jak jsem už naznačil, poprvé jsme jako
POINT obsadili jeviště společně s Problémem
POINTU a POINTÍKEM. Diváci měli
možnost zhlédnout jednoaktovou hříčku s

POINT bodoval!

Cena WOLKROVA PROSTĚJOVA 2012 s
doporučením na Jiráskův Hronov
• UMĚNÍ MILOVAT PODLE OVIDIA
(P. O. Nasó, A. Procházka, premiéra 2011,
režie A. Procházka)
Doporučení na celostátní festival MLADÁ
SCÉNA 2012
VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2012 upozorňuje programovou radu přehlídky Wolkrův Prostějov na inscenaci

názvem Mlsota, dále Velkou policejní pohádku a tradiční výstupy oblíbených herců, jako
například Fíbí a její psychokoutek nebo Hyndrichovy šansony s doprovodem akordeonu
Mirka Ondry. Nechyběl ani další díl divadelního sitcomu Divadélko domeček, který se
nechal inspirovat Forestem Gumpem.
Studenti GJW tvoří nejen základ kádru
divadelníků, ale spolupracují
i s knihovnou, jak to přesně je?
Tito studenti velmi ochotně pomáhají na
akcích knihovny, je to takový propojený kruh
– studenti GJW = divadlo POINT = spolupráce s knihovnou. Pojítkem je svým způsobem také moje osoba, protože jsem jak principál POINTU, tak zároveň ředitelem knihovny a před mým působením v knihovně
jsem učil na GJW. Jsem rád, že se daří držet
tuto výhodnou spolupráci; věřím, že výhodnou pro všechny zúčastněné strany.
Pojďme ještě k jedné záležitosti
a tou je prázdninový filmový tábor.
Jaký je a bude ten letošní?
Letos pořádá Gymnázium J. Wolkera v
Sobotíně 2 turnusy jeden pro děti a mládež
od 10 do 16 let, druhý pro mladé dospěláky od 18 do 26 let. Ten druhý se jmenuje Film Camp a je určen pro mezinárodní a
české studenty a je realizován za podpory
EU z Programu Mládež v akci. Na turnus
„junior“ máme přihlášeno asi 60 dětí!
Letošním tématem pro oba tábory je
PRINCIP HOLLYWOOD aneb nahlédnutí do kuchyně slavných tvůrců. Pokusíme
se společně rozebrat ty nejslavnější filmy a
natočit náš vlastní remake. Tradičně nad
táborem převzal záštitu náměstek hejtmana Mgr. Alois Mačák, MBA.

Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří
nás v naší divadelní i filmové činnosti podporují a bez kterých bychom se neobešli.
Především to jsou STATUTÁRNÍ MĚSTO
PROSTĚJOV, GYMNÁZIUM JIŘÍHO
WOLKERA, GAUDEAMUS O.P.S,
TOMI-REMONT A.S., TK PLUS a MGR.
ALOIS MAČÁK, MBA.
…no a jak dopadnou mladí filmaři na táboře v Sobotíně, se dozvíme v některém z
dalších vydání Radničních listů.
OCENĚNÉ INSCENACE
• NAHÝ WOLKER (J. Wolker, A. Procházka, hudba K. Štulo, premiéra 2010,
režie A. Procházka)
VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2011 čestná uznání:
Vítězslavu Lužnému za herecký výkon a
Divadlu Point Prostějov za hudbu k inscenaci;
VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2011 upozorňuje programovou radu přehlídky Wolkrův Prostějov na inscenaci

• DRUHÝ VÝSTŘEL (R. Thomas, premiéra 2011, režie V. Pospíšil)
VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2012 ceny: Jakubu
Hyndrichovi za herecký výkon v roli detektiva Eduarda, Vojtěchu Pospíšilovi za režii,
Karolíně Vejmělkové za herecký výkon a
Souboru Point Prostějov za inscenaci
VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2012 doporučuje do
programu přehlídky Divadelní Piknik
Volyně
HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ 2012
cena: Aleš Procházka za postavu Oliviera
Lenoira
HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ 2012 čestné uznání: David Kolba za postavu Patrika
• VELKÝ ŠÉF (W. Allen, M. F. Smékalová,
premiéra 2012, režie M. F. Smékalová)
VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2012 cena: Davidu
Krchňavému za herecký výkon
VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2012 doporučuje do
programu přehlídky Mladá scéna Ústí nad
Orlicí
A potěšující zpráva na závěr: „Náš Nahý
Wolker byl začátkem července zařazen do
programu Jiráskova Hronova! - zúčastníme se ho v roce 2013,“ avizuje Aleš
Procházka…
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Kino Metro 70

Školní 1, PV, tel.: 582 329 642

STŘEDA 1. SRPNA
18.30 Do Říma s láskou
americká komedie
Povídkový film Woodyho Alena se tentokráte odehrává v Římě...
V hl. rolích: P. Cruzová, A. Baldwin, E.
Pageová, R. Benigni, W. Allen, režie: W.
Allen, 102 min., české titulky, premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
21.00 Temný rytíř povstal 3D
americký fantasy thriller
Návrat temného rytíře!
V hl. rolích: Ch. Bale, M. Freeman, G.
Oldman, M. Caine, M. Cotillardová, A.
Hathawayová aj., režie: Christopher
Nolan, 165 min., český dabing, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,
vstupné 145 Kč

21.00 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 min., repríza, mládeži
přístupný, vstupné 90 Kč

ČTVRTEK 2. SRPNA
18.30 Až vyjde měsíc
americká romantická komedie
Pátrání pondělí dvou uprchlých dětech
může být zábavnější, než si myslíte....
V hl. rolích: B. Willis, B. Murray, F.
McDormandová, E. Norton, T.
Swintonová, režie: Wes Anderson, 94
min., české titulky, premiéra, mládeži do
12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
21.00 American Translation
francouzské filmové drama
Oba se milují. On zabil. Ona o tom neví.
Jeho přáním je - zachránit se...
V hl. rolích: L. Brocheréová, J. M. Barr,
režie: P. Arnold, J. M. Barr, 109 min.,
české titulky, premiéra, mláděži do 15let
nevhodný, vstupné 90 Kč

ČTVRTEK 9. SRPNA
18.30 Cosmopolis
americký sci-fi thriller
Idol dívčích srdcí Robert Pattinson jako
nekorunovaný král Wall Streetu blízké
budoucnosti.
V hl. rolích: R. Pattinson, J. Binocheová aj.,
režie: David Cronenberg, 108 min., české
titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč
21.00 Cosmopolis

PÁTEK 3. SRPNA
18.30 Až vyjde měsíc
21.00 American Translation
SOBOTA 4. SRPNA
18.30 Až vyjde měsíc
21.00 Dva dny v New Yorku
americko-francouzská komedie
Francouzská invaze do New Yorku ovšem v rámci jedné rodiny!
V hl. rolích: J. Delpyová, Ch. Rock, A.
Delpy, A. Landeauová, režie: Julie
Delpyová, 91 min., české titulky, premiéra mládeži do 12 let nevhodný,
vstupné 85 Kč
NEDĚLE 5. SRPNA
18.30 Až vyjde měsíc
21.00 Dva dny v New Yorku
PONDĚLÍ 6. SRPNA
18.30 Andělský podíl
anglická komedie
Hořkosladká komedie pěkně nasáklá
skotskou whisky!
Režie: Ken Loach, 106 min., české titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný, vstupné 90 Kč

ÚTERÝ 7. SRPNA
18.30 Andělský podíl
21.00 Líbáš jako ďábel
STŘEDA 8. SRPNA
18.30 Líbáš jako ďábel
21.00 Líbáš jako ďábel

PÁTEK 10. SRPNA
18.30 Polski film
koprodukční reality film
Polski film - film o přátelství a absurditě
hereckého života, balancující mezi realitou
a iluzemi. Film byl oceněn na nedávném
47. MFF v Karlových Varech.
V hl. rolích: P. Liška, T. Matonoha, J.
Polášek, J. Budař, J. Plodková, M. Daniel,
K. Zawadzka aj., režie: Marek Najbrt, 113
min., české titulky, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
21.00 Cosmopolis

STŘEDA 15. SRPNA
18.30 Tak fajn
slovenská oddechová hudební komedie
Letní komedie s písničkami skupiny
Elán!
V hl. rolích: M.Labuda ml., B. Žilecká,
T. Palonder, Z. Norisová, M. Labuda aj.,
režie: Pavol Janík ml., 90 min., české
znění, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 90 Kč
21.00 Méďa
ČTVRTEK 16. SRPNA
18.30 Tak fajn
21.00 Méďa
PÁTEK 17. SRPNA
18.30 Probudím se včera
česká školní komedie
Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera!
V hl. rolích: E. Josefíková, J. Mádl, F.
Blažek, M. Válková, V. Preiss, M.
Táborský, L. Krbová, T. Matonoha aj.,
režie: M. Šmídmajer, 120 min., repríza,
mládeži přístupný. vstupné 85 Kč
21.00 Bourneův odkaz
americký akční thriller
Nikdy nebyl jen jeden...
V hl. rolích: J. Renner, R. Weiszová, E.
Norton, A. Finney, režie: Tony Gillroy,
české titulky, premiéra, mládeži do 15 let
nepřístupný, vstupné 100 Kč
SOBOTA 18. SRPNA
18.30 Probudím se včera
21.00 Bourneův odkaz
NEDĚLE 19. SRPNA
18.30 Piráti
americký animovaný film
Veselý příběh smolařských pirátů!
Režie: P. Lord a J. Newitt, 88 min., český
dabing, premiéra, mládeži přístupný,
vstupné 90 Kč
21.00 Bourneův odkaz
PONDĚLÍ 20. SRPNA
18.30 Piráti
21.00 Bourneův odkaz

PONDĚLÍ 13. SRPNA
18.30 Méďa
americká komedie
Je tam tolik fórů, že tohle nemůže zklamat...
V hl. rolích: M. Wahlberg, M. Kunisová, N.
Jonesová aj., režie: Seth McFarlane, 106
min., české titulky, premiéra, mládeži do 15
let nepřístupný, vstupné 100 Kč
21.00 Méďa

ÚTERÝ 21. SRPNA
18.30 Nevěrníci
francouzská komedie
Francouzi jsou jistě odborníci na nevěru... Tak se podívejte... jednotlivé povídky s jednotícím tématem nevěry...
V hl. rolích: J. Dujardin, G. Lellouche,
režie: různí tvůrci, 109 min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný
21.00 Prometheus
americký akční film
Další výjimečný svět od Ridleyho Scotta!
V hl. rolích: Ch. Theronová, N.
Rapaceová, P. Wilson, M. Fassbender,
režie: Ridley Scott, 119 min., české titulky, pro mládež do 12 let nevhodný,
repríza, vstupné 85 Kč

ÚTERÝ 14. SRPNA
18.30 Méďa
21.00 Méďa

STŘEDA 22. SRPNA
18.30 Nevěrníci
21.00 Prometheus

SOBOTA 11. SRPNA
18.30 Polski film
21.00 Cosmopolis
NEDĚLE 12. SRPNA
18.30 Polski film
21.00 Cosmopolis

ČTVRTEK 23. SRPNA
18.30 Rebelka
americký animovaný film
Stará skotská legenda o princezně
Meridě v animované podobě!
Režie: M. Andrews, B. Chapmanová, 100
min., český dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 130 Kč, dětem 105 Kč
21.00 Svatá čtveřice
Jemně nemravná česká milostná komedie.
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to
musíte vidět!!!
V hl. rolích: J. Langmajer, H. Čermák,
M. Procházková, V. Čermáková, L.
Munzar, J. Gýrová aj,. režie: Jan
Hřebejk, 78 min., premiéra, mládeži
do15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč
PÁTEK 24. SRPNA
18.30 Rebelka
21.00 Svatá čtveřice
SOBOTA 25. SRPNA
18.30 Rebelka
21.00 Svatá čtveřice
NEDĚLE 26. SRPNA
18.30 Rebelka
21.00 Svatá čtveřice
PONDĚLÍ 27. SRPNA
18.30 Total Recall
americký akční sci-fi thriller
O realitě a vzpomínkách...
V hl. rolích: C. Farell, K. Beckinsaleová, J.
Bielová, B. Nighy, režie: Len Wiseman,
121 min., české titulky, premiéra, mládeži
do 12 let nevhodný, vstupné 130 Kč
21.00 Svatá čtveřice
ÚTERÝ 28. SRPNA
18.30 Total Recall
21.00 Svatá čtveřice
STŘEDA 29. SRPNA
18.30 Total Recall
21.00 Svatá čtveřice
Návrat k původním začátkům promítání!
ČTVRTEK 30. SRPNA
15.00 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
americká animovaná komedie
Další návrat už kultovní pra-pra-krysoveverky!!!
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier,
95 min., český dabing, repríza, přístupný, vstupné 130 Kč
17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
20.00 Total Recall
PÁTEK 31. SRPNA
15.00 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
20.00 Total Recall
Na září připravujeme:
NEDOTKNUTELNÍ - ČERVENÁ
SVĚTLA - LET‘S DANCE: REVOLUTIONS - VÁŇA
Změna programu
a výše vstupného vyhrazena!
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DO ŘÍMA S LÁSKOU

Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě
tentokrát doputoval do hlavního města Itálie,
kde si zahrál s osudy několika různých lidí.
Film je složen ze čtyř povídek. V prvním
příběhu přijíždí postarší manželský pár (Judy
Davis a Woody Allen) do Říma, aby poznal
nastávajícího své dcery, z něhož není její neurotický otec zrovna nadšený. Další příběh
filmu je o prostituce (Penélope Cruz), která

BOURNEŮV ODKAZ
Agent bez paměti Jason Bourne nebojoval s
tajnými službami sám. Byl tu ještě jeden muž
s vražednými instinkty, o němž však on
neměl ani tušení. Bourneův okaz navázuje na
jednu z nejúspěšnějších akčních sérií současnosti velmi neobvykle - hlavní hrdina v
podání Matta Damona je odstaven na vedlejší kolej a místo něj je povolán do akce elitní
zabiják Aarona Crosse, jehož příběh se odehrává paralelně s dějem předchozího dílu. Dá
se tedy říct, že to, co Bourne prožívá a koná
ve svém ultimátu, bezprostředně ovlivňuje
život Aarona Crosse.
Na rozdíl od Bournea Cross od samého
začátku ví, o co se tu hraje. Do programu elitních agentů vstoupil jako bývalý voják zcela
dobrovolně. Ze všeho nejdůležitější pro něj
je, aby jeho práce dávala smysl. Když ho
ztratí, musí na to nějak reagovat. V
Bourneovu ultimátu agent Jason Bourne zlikvidoval tajný a kontroverzní vládní program
společně s jeho tvůrci. Šlo však jen o špičku

REBELKA

Od pradávných dob se v drsném a tajemstvími opředeném Skotsku vyprávějí bájné
legendy o velkolepých bitvách a hrdinských
skutcích chrabrých Skotů (a jedné neposedné skotské princezny...). Jednou takovou
legendou je i příběh odvážné princezny
Meridy, která se vzepře rodové tradici a
vezme svůj osud do vlastních rukou.
Se svéhlavou Meridou mají rodiče král
Fergus a královna Elinor plné ruce práce,
protože rusovlasá princezna je odhodlána jít
si v životě svou cestou a vzepře se starým

Režie: Woody Allen

má za úkol splnit jakékoliv přání klientovi,
jenž moc netuší, co po něm ta podivná žena
chce. V následující části si italský dav splete
muže (Roberto Benigni) s filmovou hvězdou
a jeho život se otočí o 180°. V poslední
povídce navštívíme mladý americký pár
(Greta Gerwig a Jesse Eisenberg), jehož životem zamíchají dvě nenadálé návštěvy v
podání Ellen Page a Aleca Baldwina.
Režie: Tony Gilroy

ledovce, pod níž se ukrývá mnohem sofistikovanější systém tajných operací, kterému
šéfuje
Byer
(Edward
Norton).
Chladnokrevného profíka události kolem
Jasona Bournea rozhodně nenechávají chladným, a tak se pro jistotu rozhodne bezpečně
pohřbít podobný program dřív, než mu taky
přeroste přes hlavu. Cross je taky z pořádně
nepoddajného materiálu a oproti Jasonovi má
tu výhodu, že si všechno pamatuje.
Režie: Mark Andrews, Brenda Chapman

zvykům i třem váženým lordům: siláckému
Lordu MacGuffinovi, mrzutému Lordu
Macintoshovi a svárlivému Lordu
Dingwallovi. Merida svými „odvážnými“
činy nechtěně rozpoutá v království veliký
zmatek a tak požádá o pomoc tajemnou
čarodějnici, která její přání sice vyplní,
bohužel však po svém. Merida tak musí
využít všechny své schopnosti i pomoc
přátel – včetně mazaných a nezbedných bratrů trojčat – aby zlomila děsivou kletbu, než
bude příliš pozdě.

2 DNY V NEW YORKU
Mingus (Chris Rock) se živí jako redaktor
a rozhlasový moderátor, jeho francouzská
přítelkyně Marion Dupré (Julie Delpy) se
pokouší prosadit jako fotografka. Vedou
celkem poklidný život ve svém newyorském bytě s nevychovanou kočkou a
svými dvěma dětmi z předchozích vztahů
– dokud ovšem nepřiletí na návštěvu
Marionin žoviální, výstřední tatínek
Jeannot (Albert Delpy) a její nadržená
sestra Rose (Alexia Landeau). Dva dny s
energickými francouzskými příbuznými
stupňuje v peklo na zemi i Rosin nesnesitelný přítel Manu (Alex Nahon), který se
nijak nerozpakuje narušit rodinnou pohodu své bývalé lásky Marion. Té situaci
komplikuje i skutečnost, že právě chystá
vernisáž první výstavu svých fotografií,
reflektujících její dosavadní soukromý
život. Trojice hlučných vetřelců ovšem
postrádá zábrany a nezná žádné hranice,
pokud jde o jídlo, sex a o kritiku všeho
amerického s výjimkou „socialisty“

MÉĎA

John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi
opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání,
aby jeho plyšový vánoční dárek začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal
mediální hvězdou a miláčkem davů. Jak
roky ubíhaly, chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek – John. Ti dva si náramně notují v pohledu na život (maximální pohoda),
na holky (divošky mají přednost), na práci
(jen když není zbytí) a John i díky tomu vel-

TOTAL RECALL

Total Recall je akční thriller o realitě a
vzpomínkách opět inspirovaný známou
povídkou “We Can Remember It For You
Wholesale” od Philipa K. Dicka. Ačkoli
má tovární dělník jménem Quaid (Colin
Farrell) krásnou manželku (Kate
Beckinsale), kterou miluje, výlet do mysli
mu připadá jako perfektní dovolená od
frustrujícího života – skutečné vzpomínky
na život super špióna mohou být přesně to,
co potřebuje. Ale když se proces zvrtne,

Režie: Julie Delpy

Baracka Obamy. Vztah Marion a Minguse
je vystavený náročné zkoušce. Jak to s
nimi dopadne, když Francouzi podnikli
invazi do New Yorku?
Režie: Seth MacFarlane

koryse přehlíží, že okolí se na jeho soužití s
méďou dívá čím dál rozpačitěji. Sežrat mu
to dává především jeho holka Lori (Mila
Kunis), která je sice nadmíru tolerantní, ale i
u ní platí přísloví o chození se džbánem pro
vodu. Takže když se ucho utrhne, dostává
John nekompromisní ultimátum. Buď Lori,
nebo plyšák. A tak se John ocitá na zásadní
životní křižovatce, ze které vede jen jedna
cesta. Nebo to tak aspoň vypadá.
Režie: Len Wiseman

Quaid se stane hledaným mužem. Quaid,
který je a útěku před policií – kterou řídí
kancléř Cohaagen (Bryan Cranston),
vůdce svobodného světa – se spojí s
povstaleckou bojovnicí (Jessica Biel), aby
našel hlavu ilegálního odboje (Bill Nighy)
a zastavil Cohaagena. Linie mezi fantazií a
realitou se začne smazávat a osud jeho
světa visí na vlásku, když Quaid objeví
svou skutečnou identitu, svoji pravou lásku
a svůj skutečný osud.
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

program na srpen 2012
DO 30. 8. PROSTĚJOVSKÉ LÉTO 9+1
Každý čtvrtek od 5. 7. do 30. 8. 2012 můžete strávit v Smetanových sadech, kde budou pro vás a vaše děti
připraveny různorodé akce. Program najdete na straně16.

PODĚKOVÁNÍ DIVADELNÍKŮ
Divadlo Point při Gymnáziu J. Wolkera
zakončilo sezónu 2011/2012 tradičně Zhasínáním světel. V pořadu se představili
nováčci z Pointíku se dvěma inscenacemi.
Tou první byla Velká policejní pohádka (na
motivy Karla Čapka) v režii Štěpána Gajdoše a druhou Mlsota (na motivy hry Ferdinanda Lorbeera) v režii Aleše Procházky.
Vystoupili také členové Pointu s Kabaretem
Pavla a sitcomem Divadélko domeček.
Divadelní prostor na Olomoucké ulici teď na
léto zdánlivě osiří. Tedy pro diváky. Divadelníci z Pointu se už ovšem budou chystat na
další sezónu a také na 8. ročník filmového
tábora Sobotín 2012, který proběhne na konci
července.

Rádi bychom poděkovali statutárnímu
městu Prostějovu, Gymnáziu J. Wolkera,
společnosti Gaudeamus o.p.s, společnosti
Tomi – Remont a.s., Mgr. Aloisi Mačákovi, MBA a všem, kdo nás podporují v naší
činnosti. Díky nim se letos konal Prostějovské majáles a my se mohli účastnit
přehlídek a slavit řadu úspěchů. Za největší
považujeme cenu poroty Wolkerova Prostějova s doporučením na Jiráskův Hronov,
účast na celostátní přehlídce Divadelní piknik Volyně, pět cen poroty Valašského
křoví a cenu poroty Hanáckého divadelního máje. Těšíme se na shledanou v
sezóně 2012/2013.
Aleš Procházka, principál

MEDAILONEK RENATY ČEKALOVÉ

Zastupitelstvo města Prostějova udělilo Cenu
města paní Mgr. Renatě Čekalové za dlouhodobé působení v oblasti sociálních služeb.
Renata Čekalová pracuje v sociální oblasti
již 20 let. Za tuto dobu se jí podařilo vybudovat neziskovou organizaci LIPKA včetně

stálého a tvůrčího týmu profesionálních pracovníků i dobrovolných spolupracovníků.
Nezisková organizace LIPKA poskytuje
sociální, ošetřovatelské, rehabilitační, terapeutické a poradenské služby handicapovaným dětem a seniorům.
Před 11 lety díky Renatě Čekalové vzniklo
jedno z prvních sociálních družstev v republice – SENZA družstvo, chráněná dílna,
která dlouhodobě vytváří stabilní pracovní
příležitosti pro desítky osob se zdravotním
postižením.
Díky své schopnosti v oblasti projekční činnosti se Renatě Čekalové daří zabezpečovat
alternativní zdroje finančních prostředků
zejména na realizaci nových projektů. Pod
jejím vedením se SENZA družstvo zapojilo
do několika mezinárodních projektů v oblasti
sociální ekonomie.
Paní Renata Čekalová je velkou pomocnicí
pro postižené občany a jejich následné
začlenění do společnosti.
Text: Martina Drmolová
Foto: Lukáš Andrýsek

NÁDVOŘÍ ZÁMKU V BRODKU ROZEZNÍ HRADIŠŤAN
Osobitou hudební poetiku s kořeny v
moravských lidových písních přiveze 24.
srpna do Brodku u Prostějova Hradišťan s
uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.
„Díky vstřícnosti pana Richarda Belcrediho se bude koncert konat na nádvoří
zámku v Brodku. Jen v případě špatného
počasí bychom jej přesunuli do místní
sokolovny,“ uvedl Václav Večeře z pořádajícího sdružení Kultura na dosah ruky.
Koncert začne v devatenáct hodin.
„Lidé uslyší jak staré písně, tak nové autorské
věci, které ještě nevyšly na žádném CD,“ slíbil

klarinetista, zpěvák a manažer Hradišťanu
David Burda. Jaké písně budou na programu
mohou ovlivnit i sami posluchači. „Pokud
budou mít nějaké přání, tak nám jej mohou
napsat e-mailem, nebo se přijít domluvit před
koncertem,“ podotkl Burda. Těšit se lidé
mohou ale určitě třeba na Modlitbu za vodu.
Text básníka Jana Skácela s hudbou Jiřího
Pavlici zaznívá totiž při koncertech pravidelně.
Vstupenky za sto padesát korun budou v předprodeji v knihovně v Brodku a v Městském
divadle v Prostějově. Na místě si návštěvníci
připlatí o třicet korun více.
-khr-

aktivity pro děti
HRÁTKY
VE SMETANOVÝCH SADECH
KDY: čtvrtek 2.8. od 19:00 do 21:00
KDE: Smetanovy sady
Hravé aktivity pro děti v rámci Revivalové noci s Roxette a Queen.
vycházka
KŘÍŽEM KRÁŽEM KOSÍŘEM
KDY: čtvrtek 9.8.
KDE: odjezd vlakem v 8:02 z hl. nádraží
ČD v Prostějově
do Čelechovic na Hané
Vycházka z Čelechovic na Hané přes
vrchol Kosíře do Slatinic. Putování bude
zpestřeno aktivitami pro děti. Na konci
nás čeká ochutnávka léčivých pramenů.
Návrat v odpoledních hodinách. S sebou
obuv do terénu.
akce na pomoc přírodě
TÁBOR NA POMOC PŘÍRODĚ
ZA HRNČÍŘKOU
KDY: pondělí až středa 13. - 15. 8.
KDE: přírodní památka Za Hrnčířkou
u Ohrozimi
Akce pro všechny, kteří chtějí přiložit
ruku k dílu a pomoci přírodě na Prostějovsku. Zapojíme se do hrabání sena na
krásné louce u Ohrozimi. Čeká na vás
nejen práce, ale také vycházka, povídání
o chráněných rostlinách, večerní posezení
u ohně a mnoho dalších aktivit. Zajištěny
jsou stany a jídlo po celou dobu.
Akce je vhodná nejen pro středoškoláky a
vysokoškoláky, ale pro všechny, kteří
chtějí pomoci. Zdarma. Nutno se předem
přihlásit na tel. č.: 739 669 558.
vycházka pro rodiny s dětmi
STROMOVÍ SKŘÍTCI
KOLÁŘOVÝCH SADŮ
KDY: čtvrtek 16.8. od 9:00 do 11:00
KDE: Kolářovy sady, sraz v 9:00 u
hvězdárny
Procházka Kolářovými sady s hravými
aktivitami pro děti. U zajímavých a vzácných stromů se dospělí dozvědí různé
zajímavosti z jejich života a děti se tu setkají se stromovými skřítky a budou plnit
jejich úkoly. Trasa vhodná i pro kočárky.
aktivity pro děti
KVĚTINOVÉ HRY
KDY: čtvrtek 16.8. od 19:00 do 21:00
KDE: Smetanovy sady
Tematické hravé aktivity pro děti v rámci
Květinové noci s hippies.

akce na pomoc přírodě
MANAGEMENTOVÝ TÁBOR
U ONDRATICKÉ PÍSKOVNY
KDY: pátek až neděle 17.8. – 19.8.
KDE: přírodní lokality v blízkosti
pískového lomu u Ondratic
Přijďte nám svou prací pomoci zajistit
zachování a rozvoj přírodních biotopů v
kulturní krajině Prostějovska. Budeme
pokračovat v načaté práci z minulých let:
vyřezávání náletových dřevin, vyčištění
biotopů od staré trávy, hrabání pokoseného
sena.
Občerstvení je zajištěno pro účastníky zdarma. Možnost přenocování ve vlastních,
popř. v námi zapůjčených stanech, večerní
koupání v amfiteátru lomu u Drysic.
Nutno se předem přihlásit – jen závazné
přihlášky. Kontakt: Jaroslav Podhorný,
tel.: 776 799 288, e-mail: podhorny.csop@seznam.cz
Pořádá základní organizace ČSOP
Hořepník Prostějov ve spolupráci s Regionálním sdružením ČSOP Iris Prostějov.
vycházka pro veřejnost
PO STOPÁCH OBRŮ
KDY: sobota 18.8. od 12:30 do 17:30
KDE: odjezd ve 12:30 z aut. nádraží v
Prostějově (stanoviště 8) do Otaslavic
Vycházka s archeologem Pavlem Mošem
na pověstmi opředenou Obrovu nohu u
Otaslavic – pravěké hradiště, které bylo
osídleno už v mladší době kamenné člověkem a v šerém dávnověku možná i obry…
Návrat autobusem z Brodku u Prostějova v
17:30 hod. S sebou obuv do terénu.
vycházka pro veřejnost
TOULKY DÁVNÝMI CESTAMI
KDY: sobota 1.9. od 8:00 do 17:30
KDE: odjezd v 8:00 z aut. nádraží v Prostějově (stanoviště 4) do Brodku u PV
Putování po pravěkých a raně středověkých
cestách mezi Otaslavicemi, Brodkem 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 2. světové války.
Návrat do Prostějova autobusem z Pustiměře
v 17:01, popř. z Drysic v 17:05 hod. S sebou
jídlo a pití na celý den, obuv do terénu.
Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,
Nadační fond Veolia, Nadace VIA,
Nadace Partnerství v rámci
Blokového grantu – Fondu pro NNO

MUDr. Jiří Bukvald - Hrátky s barvou
výstava obrazů v Regionálním informačním centru
na Pernštýnském nám. 8, Prostějov od 1. do 22. srpna 2012
Pan doktor Jiří Bukvald , vždy o sobě říkající, že je Moravák, se do dospělosti mnohokrát stěhoval, dokonce gymnázium
absolvoval na Slovensku v Žilině.
Slovensko a Slováky má velmi rád. V Olomouci získal lékařské univerzitní vzdělání.
Nynější lékařská specializace je onkologie.
Jeho první malířské pokusy jsou z doby pobytu v Litomyšli - akvarel, tempera, ale osud jej
zavál do Vyškova, kde se po mnoha letech
začal malování opět věnovat. Volí různá témata – od přírody, architektury, postav či fanta-

sie. Pracuje s akrylem, olejem, nebo kombinačními technikami. Pracuje jen plochými
štětci, kdy jej fascinuje vytváření barevné plochy překrývajícími se čtverci a špachtlí v
různém časovém zrání malby nebo všechny
způsoby dohromady. Podle nálady, atmosféry.
Pravidelně se zúčastňuje plenérů na Slovensku, protože setkávání se s malíři považuje za
výbornou výměnu zkušeností, přínos pro
vlastní práci.
A jak to celé dobrodružství s barvami dopadá?
To nechť posoudí návštěvníci výstavy…
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Nový dokument nejen o Historii
V přípravě je nový dokument nejen o Divadelním spolku Historia, přinášíme rozhovor se štábem
Zatímco spousta Prostějovanů vyrazila na
dovolenou, členové Divadelního spolku
Historia se v těchto letních dnech věnují
natáčení dokumentárního filmu historického charakteru. V našem článku se
zeptáme jednotlivých členů štábu, o čem
dokument je.
Režisérem a scénáristou dokumentu je
Ondřej Sovík. Po absolvování Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově vystudoval
Vyšší odbornou školu grafickou v Jihlavě,
obor multimediální umělecká tvorba -audiovize, kde absolvoval krátkým filmem „Mireček“ uvedeným v rámci Noci filmových
nadějí TV Nova a na festivalu Zlínský pes. V
současné době studuje obor filmové a divadelní vědy na FF UP Olomouc. Věnuje se
zejména režii dokumentárních filmů (Příběhy
spící v mramoru, Život mezi notami, Odpoledne s Olgou Polákovou a „96783“ - příběh
Alfréda Jánského). V současné době kromě
natáčení dokumentu „HISTORIA“ dokončuje po téměř dvou letech krátký hraný trikový
film s názvem „U. D. V. S.“ a režijně se podílí
na 40 minutovém hraném výukovém filmu
pro Centrum bezpečného internetu Praha.
Jaká natáčení tohoto dokumentu
vlastně byla uskutečněna?
V rámci dokumentu realizujeme několik typů
natáčení. Prvním z nich je „dokumentární
část“, která mapuje veškerou náročnou práci
okolo přípravy a výroby historických kostýmů, až po logistiku a přípravu „živého obrazu“ na daném místě (ať už se jedná o zámek
Slavkov, Čechy pod Kosířem nebo Národní
dům a radnice v Prostějově). Souběžně se
natáčí rekonstrukce „živých obrazů“ - natočili jsme zatím dva ze zhruba 7. Nakonec přijdou na řadu rozhovory. Natáčení bude probíhat zhruba do konce října tohoto roku. Předpokládáme, že se bude v souhrnu jednat o cca
14 dílčích natáčecích dní.
Já byl přítomen zatím dvěma
natáčecím dnům – v Kloboukovém klubu
a pak jsme „cestovali v čase“
na přelom dvacátých a třicátých let.
Pak jste ještě natáčeli na radnici.
Kde jinde se ještě s účinkujícími potkáte?
Výhledově nás čekají dvě další natáčení v
Čechách pod Kosířem. Zámek je bohužel v
rekonstrukci, tak si budeme muset vystačit s
malebným zámeckým parkem, altánem a
alejí. Natáčení by mělo podpořit muzeum historických kočárů „MYLORD“ pana Václava
Obra - zapůjčením kočáru.
V průběhu září a října pak odtočíme další dva
dny na zámku ve Slavkově u Brna, který je
taktéž spjat s historií „Historie“. Toto natáčení „živých“ obrazů bude nejnáročnější, připravujeme velký ples, ve kterém uvidíte
okolo třiceti účinkujících v krásných kostýmech v jediné scéně.
Co vás vedlo k tomu,
abyste napsal scénář a ujal se režie?
K divadelnímu spolku Historia mám úzkou
vazbu. Jsem členem již od „malého cvrčka“ a
pak samozřejmě je tu vazba na moji babičku
- Evu Suchánkovou, která je ředitelkou spolku. Po několika málo dokumentech, které

jsem měl možnost točit, jsem chtěl něco, k
čemu budu mít osobnější vztah. Historia je
projekt, který nevznikl nijak náhle, ale s
kameramanem Tomášem Frausem jsme o
něm začali mluvit prakticky před třemi lety.
Účast na akcích Historie mi coby dítěti dala
spoustu úžasných zážitků. Přišlo mi lákavé
zprostředkovat určitou magii, která tkví v
rekonstrukcích dobového života, které Historia dělá. Svým způsobem se jedná o unikát.
Dnes existuje podobných skupin velké množství, ale pokud je mi známo, většina nedosahuje takového rozsahu, co se týče fundusu
(přes 335 kostýmů, doplňků a rekvizit) a ani
množství členů. Většinou jsou to jednotlivci,
nebo menší skupiny, které se sdružují pod
větší organizaci. Mimo to cílem Historie není
jen poskytnout divákům zábavu a přenést je
na chvíli do minulosti, ale také je poučit a v
některých případech možná i něco málo
„naučit“.
Divák si většinou neuvědomuje obrovské
množství práce, které se za každým představením a kostýmem nachází. Často jsou to
týdny a měsíce. Veškeré studium dobových
materiálů a střihů, dohledávání… Právě tyto
věci bychom chtěli v dokumentu ukázat. Fascinuje mě kontrast mezi tím počátečním chaosem a výsledkem, který trvá pro diváka jen
pár minut a který ho na chvíli kouzlem zavede „jinam“. S filmem nebo samotným natáčením je to podobné. Jenže „filmy ze zákulisí
natáčení“ jsou dnes zcela běžné. U divadla
tomu tak není. A už vůbec ne u těch „ochotnických“. Přitom úsilí a čas tomu věnovaný je
často podobný.
Zařazení rekonstruovaných oživlých obrazů
souvisí s rozhodnutím, že chceme, aby byl
dokument otevřený širší skupině diváků.
Nabízela se varianta pouze posbírat vzpomínky a doplnit je fotografiemi a archivními
materiály,
ale
to
přišlo
škoda.
Takový dokument by pak byl nejspíš zacílený pouze na členy spolku a lidi, kteří jeho čin-

nost znají a chodí na jednotlivé akce. Ale to
by byla velká škoda. Takto divák uvidí jak
přípravu, tak i zprostředkovaný výsledek.
Z pohledu dokumentaristy je zajímavé sledovat i odlišné vnímání „členů“ spolku a zakladatelky Evy Suchánkové. Když Historia
začínala, bylo většině účinkujících okolo 20
let. Tehdy to pro ně bylo nepochybně něco
jiného než dnes. A stejně tak můžeme pozorovat motivaci, kterou má zakladatelka spolku.
Prý máte s tímto filmem
stanovenou vysokou laťku?
Vysokou laťku? Formuloval bych to trochu
jinak. Z hlediska těch několika málo projektů,
na kterých jsem měl možnost se podílet nebo je
realizoval, se jedná asi o nejnáročnější natáčení
dokumentu, jaké jsem absolvoval. Bude to pro
všechny velká škola, osobně doufám, že v pozitivním smyslu slova. Snažíme se držet při zemi.
V okamžiku kdy padlo rozhodnutí, že do
dokumentu začleníme i rekonstrukce oživlých
obrazů, bylo jasné, že potřebujeme mnohem
větší štáb a více kameramanů. Z hlediska techniky používáme u oživlých obrazů kamerovou
jízdu, jeřáb a širokoúhlý objektiv. Dokumentární složku má na starosti Tomáš Fraus, živé
obrazy pak Jakub Kýr. Vzhledem k tempu, v
jakém Eva Suchánková všechny udržuje, se
kameraman Tomáš Fraus notně zapotí a naběhá. Občas si stěžuje, že nestíhá ostřit!☺
Nicméně na některá natáčení štáb rozšíříme
ještě o kameramanku. Věnujeme velkou
pozornost všem dílčím natáčením, takže se
během natáčení nikdo z nás nenudí. Dále
potřebujete skriptku a klapku, produkční,
švenkra a spoustu dalších pomocníků, kteří
pomáhají techniku přenášet a stavět. Změna
tzv. „setupu“ kamery trvá dle použité techniky
20 - 30 minut. Nesmím zapomenout na zvukaře, Matěje Nováka, který k nám jezdí až ze
Žatce. Když to posčítáte, tak zjistíte, že 2 minuty oživlého obrazu natáčíte dle množství lidí na
place 5 - 8 hodin.

Před natáčením proběhly rozsáhlé přípravy na
konceptu a pak Tomáš Fraus ve spolupráci s
mojí babičkou digitalizoval rozsáhlý archiv
Historie, stříhal ho, opatřoval titulky a chronologicky obsah řadil. Pracovali na tom prakticky
rok. Výsledek je dostupný také v Státním
okresním archivu.
S financemi to asi není jednoduché…
Financování dokumentárních filmů je
obecně problematické a většinou „nevýdělečné“. Obvyklý model je pokusit se dokument prostě zrealizovat a pak ho někde
„udat“ a pokud možno zaplatit alespoň
náklady spojené s realizací. V našem případě, vzhledem k užité profesionální technice,
dosahuje rozpočet takřka půl milionu korun.
TFstudio - Tomáš Fraus a cine4net, s. r. o.,
kteří v koprodukci dokument realizují, dotují natáčení velkou měrou. Vlastně všichni na
výsledku pracujeme z vlastní iniciativy,
zájmu a v podstatě zadarmo. Stejně tak i
účinkující z divadelního spolku Historia.
V současné době se nám díky štědrým sponzorům z řad firem, ale ve značné míře i jednotlivců (Okrašlovací spolek města Prostějova, Milada Sokolová, Nony servis – Jan
Vertetič, Josef Augustin, Koruna Česká,
Miroslav Pišťák, Dagmar Strouhalová, Eva
Suchánková, Milan Dvořák, Cukrárna
Aida, Disk multimédia, s.r.o.) podařilo získat zhruba pětinu potřebných financí. V
zásadě máme dost na natočení „materiálu“
- náklady spojené s pronájmy, dopravou,
stravou - štáb se na natáčení sjíždí doslova
z celé republiky. Z výsledné částky potřebujeme dosáhnout alespoň na 300 tisíc
korun na následnou postprodukci, která
může být dražší, než samotné natáčení
(střih, lisování DVD, autorská práva na
hudbu, pronájem slavkovského zámku).
Proto hledáme další sponzory. Ať už firmy,
tak i jednotlivce a budeme velmi vděční za
jakoukoliv podporu.
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významné kulturní a sportovní události Prostějova roku 2009 či tříletý časosběrný
snímek a série mikrodokumentů o revitalizaci Plumlovské přehrady. V oblasti propagace
společnost úzce spolupracuje i s Tělovýchovnou jednotou Haná Prostějov. Řada nekomerčních snímků vznikla za finanční podpory města Prostějova a je volně dostupná na
internetových stránkách společnosti v
českém znění s anglickými titulky.
„Jako kameramana mne oslovila především
složka filmová,“ říká Jakub Kýr ze cine4net.
„Série oživlých obrazů je dle režisérova
pojetí složkou nejnáročnější, pokud jde o
nároky na užitou kamerovou techniku a způsob snímání scény. Již dříve jsme dodáním
kamerové techniky podpořili řadu nekomerčních projektů jiných subjektů. Společnost
cine4net proto ráda vyšla vstříc i tentokrát a
poskytla nadstandardní profesionální kamerovou techniku - HDTV televizní kameru
A na kdy se plánuje premiéra?
Jaké máte cíle a plány s tímto filmem?
Premiéra dokumentu by měla proběhnout
zhruba někdy na jaře roku 2013. Pokud se
vše vydaří, tak bychom rádi nabídli dokument České televizi a obeslali s ním některé
festivaly. Dokument bude opatřen anglickými titulky a za cca dva roky ho zpřístupníme na internetu. Víte, záměry mít můžete,
ale nejdřív musíme zvládnout to celé natočit
a pak správně poskládat. Ale samozřejmě
jako tvůrci chcete, aby výsledek zhlédlo co
nejvíce lidí. Samozřejmě dokument bude
dostupný na DVD.
Jaký je pracovní či definitivní
název filmu?
Pracovní název dokumentu je „Historia“.
Zatím jsme ho neměnili.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří
se na vzniku dokumentu podílí. Jak všem
sponzorům projektu, štábu, tak i členům
divadelního spolku Historia, kteří jsou velmi
trpěliví a obětaví a především na profesionální úrovni.
Producentem a kameramanem dokumentu
je Tomáš Fraus z TFstudia. S Ondřejem
Sovíkem má za sebou realizaci dokumentů
„Příběhy spící v mramoru“ o prostějovských
známých osobnostech a dokument o prostějovském rodákovi, klavíristovi Milanu Dvořákovi „Život mezi notami“, o který projevila zájem Česká televize. Oba dokumenty
vznikly za podpory města Prostějova, Milady Sokolové a firmy Montáže Kučera s.r.o.
Dále řadu komerčních projektů, ale i vzácnou zkušenost s filmovou školou Miroslava
Ondříčka v Písku na dokumentu „Všechna
sláva – olympijská“ o bývalých českých
olympionicích, který se natáčel po celé
České republice a bude také na obrazovkách
České televize.

Dalším koproducentem je produkční společnost cine4net, s.r.o. (dříve video4net, s.r.o.).
cine4net je produkčním studiem sídlícím v
Prostějově, proto je značná část nekomerční
tvorby spjata právě s tímto regionem. Z
dokumentární tvorby spojené s Prostějovskem jsou to například snímky 96783 (o
posledním žijícím Čechovi, kterému se
podařilo uprchnout z Osvětimi), Osvětimské
memento, série mikrodokumentů mapující

Panasonic Broadcast, při interiérových a
exteriérových scénách hojně využívaný širokoúhlý objektiv, kamerový jeřáb s dálkově
ovládanou hlavou a kamerový kolejnicový
pojezd. Jsem přesvědčen, že dokument tak,
jak v dnešních dnech vzniká a po dokončení
bude taktéž opatřen anglickými titulky, si
nejde své diváky nejen na Prostějovsku a v
celé republice, ale i za hranicemi naší země,"
myslí si Jakub Kýr.

„Ač nerad, musím konstatovat, že jak už to
v naší branži bývá, živí nás především projekty komerčního charakteru. Díky skutečnosti, že jsme nezávislou produkční společností, si však můžeme dovolit věnovat se v
nemalé míře i vlastní nekomerční dokumentární tvorbě. Dokumentární tvorba sociálního charakteru mne jako kameramana
oslovuje, přiznám se, nejvíce. Když mne
před časem režisér a scénárista Ondřej
Sovík oslovil s nabídkou koprodukce a
představil mi svou „vizi" projektu Historia,
nemohl jsem než souhlasit. Cítím, že dokument přesahuje regionální charakter, osloví
nejen velké příznivce historie svým
zábavně-naučným pojetím, a způsob, kterým divákovi představí kouzlo let minulých, bude více než zajímavý,“ dodává
Jakub Kýr.
Evu Suchánkovou není potřeba
blíže představovat.
V salonku Národního domu jste natočili
za 8 hodin údajně 3 minuty čistého času
filmu. Kolik bylo použito kostýmů a
rekvizit?
Měli jsme 23 kompletních kostýmů včetně
všech doplňků. Díky sponzorskému daru
Cukrárny Aida a toho, co napekli herci
sami, jsme netrpěli hladem.
A jak se vám točilo na radnici?
I když tam bylo méně účinkujících a
méně kostýmů – 5 secesních kostýmů,
točili jsme opět od 17. hodin do půlnoci.
S tím jsme nepočítali, a tak jsme v závěru
trpěli hladem.
Musím poděkovat panu primátorovi M.
Pišťákovi, že nám zapůjčil svoji historickou pracovnu, která ostatně ve filmu
nebyla poprvé. A když už děkuji, tak druhé
poděkování patří paní ředitelce Městského
divadla A. Spurné a řediteli restaurace
Národního domu panu J. Páleníkovi za
spolupráci.
„Natáčení v této podobě je činnost více,
než úmorná. Ve svém věku bych to těžko
zvládla, kdyby mi Pán Bůh neposílal na
pomoc opravdové anděly v lidské podobě.
A co víc – objevují se nové a nové obětavé
tváře. Kéž by se objevily i nové vstřícné
tváře sponzorů, které tak nutně potřebujeme,“ uzavírá Eva Suchánková.
Text: Jakub Čech
Foto: Hana Vymazalová,
Milan Fládr a Milan Kýr

Proč se v dnešní době, která hodně myslí
nejen na slávu, ale hlavně zisk,
podílíte na přípravě filmu,
který zisk rozhodně nepřinese?
Naopak jej prý ještě dotujete?
Jsou věci, které člověk nedělá pro peníze a
„Historia“ je jedna z nich. Z profesního hlediska je to výzva a posune nás to určitě dál i
k jiným zajímavým projektům. Komerční
zakázky mi neposkytují tolik volnosti a
proto mi jako filmaři tento dokument dovoluje experimentovat. Divadelní spolek Historia, tak i paní Suchánkovou mám velmi
rád a tím se všichni stali pro mě srdcovou
záležitostí.
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Bluegrass v Prostějově
V sobotu 9. června 2012 se na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově sešla stovka fanoušků
bluegrassu.
Hudba, která se původně hrála v
oblasti amerického Jihu, si
postupně získávala svoje místo i
v naší kultuře. Je charakteristická
především použitými nástroji nejčastěji využívá banjo, mandolínu, kytaru, housle, kontrabas a
dobro. Všechny nástroje a také
typický vícehlasný zpěv mohli
posluchači slyšet na Prostějovském bluegrassovém festivalu,
který pro ně připravila skupina
Fiddle-Dedee z Prostějova ve
složení Jitky a Radka Kaprálových a Mirka Kalouska.
Pozvání přijaly skupiny z České
republiky i ze Slovenska. O dobrou zábavu se celé odpoledne

staraly kromě pořádající skupiny
také soubory Benefit, The Log,
Krok, Dessert a Dřevěná Tráva.
Posluchači si mohli vychutnat
více než šest hodin kvalitní
hudby, zatančit si a využít připraveného občerstvení. Pro fotografy byla připravena plošina pro

pořízení netradičních záběrů. Ty
nejlepší budou k vidění na společné výstavě, připravené pod
patronátem fotografa Boba
Pacholíka.
Festival byl uspořádán za finanční podpory města Prostějova.
Foto: Bob Pacholík
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci srpnu

tel.: 582 344 130

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 15. 00
do 16. 00 hodin. 22. 8. v 19. 06 hodin přechází Slunce ze znamení Lva do znamení Panny.
- NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se konají
každé pracovní pondělí a čtvrtek od 21. 30 do 22. 30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut
před koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné 30 Kč.

ÚTERÝ 7. 8. 20.30 - 21.20 hod. - pozorovatelna a její vybavení, popis dalekohledů
21.30 – 22.30 hod. - za bezoblačné oblohy pozorovatelské praktikum
STŘEDA 9. 8. 20.30 - 21.20 hod. - aktuální hvězdná obloha a pozorovatelné
planety - popis
21.30 - 22.30 hod. - za bezoblačné oblohy pozorovatelské praktikum

ČTVRTEK 10. 8. 15.00 - 16.00 hod. - za bezoblačné oblohy pozorování Slunce
20.30 - 21.20 hod. - meziplanetární hmota – komety, meteoroidy, meteory,
1. až 3. 8. VŽDY V ČASE 10. 00 - 11. 00 HODIN VIII. ŠKOLIČKA PRO 5 - 11
meteority, bolidy
LETÉ DĚTI ZAMĚŘENÁ NA SLUNEČNÍ SOUSTAVU
21.30 - 22.30 hod. - za bezoblačné oblohy pozorování společně s veřejností
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamující se Sluncem, spojené s pozorováním. Další schůzky se budou věnovat planetám, trpasličím planetám i menším PÁTEK 11. 8. 20.00 - 21.20 hod. - metodika pozorování meteorů, příprava na
tělesům sluneční soustavy. Celkový poplatek 50 Kč.
pozorování
21.30 - 22.30 hod. - za bezoblačné oblohy pozorovatelské praktikum
1. až 3. 8. OD 14. 00 DO 15. 00 HODIN „DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO“
Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce upravenými dalekohledy i SOBOTA 12. 8. 20.30 - ??? hod. - POZOROVÁNÍ MIMO HVĚZDÁRNU
dalekohledem chromosférickým. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr pobytu budou tvořit pohádky. Vstupné 10 Kč, rodinné vstupné 30 Kč.
Nezapomeňte na:
Červeně svítící baterku, LED apod., sešit A4 s tvrdými deskami, tužku, co nej6. až 11. 8. VŽDY V ČASE 20. 30 - 22. 30 HODIN
přesněji nastavené hodinky, teplé oblečení, jídlo a termosku s horkým čajem (s
XXIII. ZÁBAVNÁ LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE „PERSEIDY 2012“
blížící se půlnocí zde bývají projevy hladu nejhlasitější) apod. Máte-li, pak také
Týdenní, ryze prázdninové setkávání zájemců a nadšenců o sofistikovanější pozo- jakékoliv svoje dalekohledy, mapky hvězdného nebe a další astronomické pomůcrování známého meteorického roje Perseidy.
ky značky "MADE IN DOMA DĚLÁNO".
Před příchodem se do růžova vyspěte, zívání je neobyčejně infekční!

PROGRAM XXIII LETNÍ ŠKOLY (2012)

VÝSTAVY
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
Školné 100 Kč splatné nejpozději při prvním vstupu.
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
PONDĚLÍ 6. 8. 20.30 - 21.20 hod. - zahájení, vzájemné seznámení, organizační Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě
informace, krátké bezpečnostní školení, souhvězdí, seznámení s otočnou mapou jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné
hvězdné oblohy
10 Kč. První dvě jmenované výstavy také zdarma zapůjčujeme!
21.30 - 22.30 hod. - za bezoblačné oblohy pozorování společně s veřejností
Změna programu vyhrazena.
ZAMĚŘENÍ: PERSEIDY

KRÁTKÉ, ALE KRÁSNÉ LETNÍ NOCI
Školní prázdniny jsou v polovině a letní dovolené v plném proudu. To je období, kdy je více
příležitostí i chuti k plánované nebo náhodné
prohlídce hvězdné oblohy. Naskytne-li se vám
taková příležitost dokonce mimo čím dál více
uměle přesvětlenou nebeskou klenbu nad
městy, budete si krásy letní hvězdné oblohy
ještě dlouho poté vybavovat. Nevzdávejte čtení
následujících řádků ani tehdy jestliže to máte na
hvězdárnu daleko, doma máte pouze skládací
dalekohled po pradědečkovi anebo nemáte
dalekohled žádný. Blyštící se a pomrkávající
hvězdy, nepřehlédnutelný a klidně zářící
Měsíc, podobně jako největší planety naší sluneční soustav, působivé meteorické roje, stříbřitý pás Mléčné dráhy, vznešeně se po obloze
sunoucí obří Mezinárodní kosmická stanice
(ISS) či jiná výrazná družice, vám v tom budou
určitě nápomocny i bez dale-kohledu. Letní
noci jsou krátké, ale krásné. Mimochodem,
zatím jsem nepoznal nikoho, kdo by si při
pohledu na hvězdnou oblohu postěžoval, že tak
něco odporného jaktěživ neviděl a že co živ
bude již nikdy ke hvězdám nevzhlédne…
Slunce se právě nachází ve znamení Lva a setrvá v něm do 28. srpna, kdy přestoupí do znamení Panny.
Měsíc v srpnu projde svými charakteristickými
fázemi následovně: 9. srpna poslední čtvrť, 17.
srpna nov, 24. srpna první čtvrť a 31. srpna úplněk. Nejlepším obdobím pro laické pozorování
měsíčního povrchu je období okolo první čtvrti, tehdy je obraz nejplastičtější. 10. srpna je
Měsíc v odzemí (404 084 km) a 23. srpna 2012
v přízemí (369 764 km).
Pokud se týká planet, tak z těch pouhýma
očima pozorovatelných je v srpnu Venuše

nepozorovatelná, Mars lze spatřit ráno nad
východem, Jupiter ve druhé polovině noci a
Saturn v první polovině měsíce večer nízko nad
západem.
Každoročně v srpnu je možno sledovat maximum činnosti meteorického roje tzv. Perseid.
Letos maximum nastane 12. srpna ve 22 hodin
SEČ = ve 23 hodin LSEČ. Roj netrvá pouze
jedinou noc, ale Perseidy máme možnost sledovat – jejich nástup a pak doznívání - už od
19. července až do 27. srpna. Avšak o již
zmíněné noci z 12. na 13. srpna bude nejvýraznější, co se počtu meteorů týče. K pozorování nemá, pro krátkost trvání jednotlivého
děje (sekundy), smysl navštěvovat hvězdárnu.
Pozorování pouhýma očima, nejlépe mimo
oblasti s umělým osvětlením, by ale mohlo stát
za probdělou noční chvíli. V 18. století připadalo maximum činnosti tohoto roje na 10.
srpna, tj. na svátek svatého Vavřince, z čehož
vzniklo pojmenování Slzy svatého Vavřince.
Nyní nejčastěji slýcháváme naprosto
nesprávné pojmenování "srpnové padající
hvězdy". Ve skutečnosti pozorujeme tzv. meteory (z řeckého "meteoron" - úkaz odehrávající
se v ovzduší), světelné záblesky vzniklé značně rychlým průchodem relativně malých
tělísek, obvykle pozůstatků rozpadlých komet,
zemskou atmosférou. Třením o vzduch se
tělíska rozžhaví, ionizovaný vzduchový sloupec za tělísky světélkuje, a buď se tělíska zcela
vypaří a v takovém případě jste viděli vzpomenutý nádherný jev zvaný meteor anebo
jejich zbytky dopadnou na zemský povrch a
vy je můžete nalézt. To, co pak uchopíte do
ruky nazýváme meteoritem. Tak, nyní tedy
víte, že při takových příležitostech nepozoruje-

te padající hvězdy. Obvykle si pozorovatelé
meteorů při jejich spatření něco přejí a zkušenost prý praví, že se jim takováto přání vyplní.
Kdyby v tu chvíli na Zemi padala skutečně
hvězda, která je obvykle mnohokrát větší než
naše planeta, tak by si zmínění pozorovatelé už
nemuseli přát vůbec nic. Zbývá ještě osvětlit
název Perseidy. Ten má svůj původ ve faktu,
že protažení stop těchto meteorů v protisměru
jejich pohybu se ja-koby protíná v souhvězdí
Persea.
A konečně si ještě povšimneme nejtypičtějších
letních souhvězdí. Začněme legendárním souhvězdí Labutě. Co do tvaru skutečně souhvězdí představuje labuť s rozepjatými křídly letící
podél Mléčné dráhy k jihu, ale také obrovský
kříž, nazývaný též neoficiálně „Severní kříž“.
Na ocasu (pro gurmány na biskupu) Labutě
nebo jinak na jednom konci dlouhého ramene
vzpomenutého kříže bez problémů spatříte jasnou hvězdu Deneb. Ta patří k největším a nejsvítivějším hvězdným bílým veleobrům
vůbec. Ti z vás, kteří jste již po-kročilejšími
pozorovateli hvězdné oblohy, jste si už určitě
někdy prohlíželi jednu z dvojhvězd zvanou
Albireo, kterými toto souhvězdí oplývá ve více
než tisíci případech. Albireo patří díky výraznému barevnému kontrastu – jasnější hvězda je
žlutá, její průvodce modrý - k těm nejkrásnějším dvojhvězdám a je to také objekt, který
tvoří druhý konec dlouhého ramene
„Severního kříže“. Tak tedy netřeba draze
cestovat na zemskou jižní polokouli, abyste na
obloze spatřili z hvězd uspořádaný kříž. I od
nás ze severní polokoule kříž spatříte. Nebude
to ten legendami a pověstmi opředený Jižní
kříž, ale větší bude určitě!

Z letních souhvězdí si dále přiblížíme malé, ale
docela výrazné souhvězdí Lyry. Může zato
jeho nejjasnější hvězda, namodralá Vega, která
patří do skupiny nejjasnějších hvězd na obloze
vůbec. Je padesátkrát jas-nější než naše hvězda
zvaná Slunce. Protože z Vegy k nám světlo
nesoucí obrazovou informaci o stavu jejího
povrchu letí 26 roků (říkáme, že je vzdálená 26
světelných let), uvědomte si při pohledu na ni,
že se právě vracíte do roku 1986. Vždyť tehdy
se od ní odpoutala ona obrazová informace,
která k nám 26 roků putovala, teď dorazila a vy
ji právě vnímáte! Znáte jinou metodu, kterak se
lze bez nějakého záznamového média (kresby,
fotografie, videozáznamu apod.) vrátit časově
nazpátek? Předchozí odstavec zmiňuje dvojhvězdy v souhvězdí Labutě. Souhvězdí Lyry
nabízí čtyřhvězdu! Je jí pátá nejjasnější hvězda
v tomto souhvězdí – epsilon Lyry a je tvořena
dvěma dvojicemi hvězd obíhajícími   okolo společného těžiště.
A nyní následuje zmínka o posledním souhvězdí z těch, které mají „co mluvit“ do tzv.
Letního trojúhelníka, o souhvězdí Orla. Je to
nevelké, ale krásné souhvězdí v Mléčné dráze
a jeho nejjasnější hvězdu nelze pře-hlédnout.
Jmenuje se Altair (Atair). Vzdálena je od nás 15
světelných let a je tedy jednou z nejbližších
hvězd. Přestože je dvakrát větší a desetkrát
svítivější než naše Slunce otáčí se okolo své osy
docela svižně. Jednu otočku zvládne za 6,5
hodiny! Zbývá popsat zmíněný Letní trojúhelník. To není souhvězdí, ale trojice nejjasnějších
hvězd z typicky letních souhvězdí Labutě, Lyry
a Orla. Tedy pozorný čtenář už ví, že obrovský
a nepřehlédnutelný Letní trojúhelník na obloze
tvoří hvězdy Deneb, Vega a Altair.
-jp-
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Nádherný dvorek Kavárny Ve Špalíčku bude opět hostit prostějovské loutkáře z

Loutkového divadla STAROST.
V neděli 5. srpna 2012
zde odehrají hru páně Gallatovu

RYTÍŘ ŠNOFONIUS A PRINCEZNA MORDULINA
ČILI TURANDOT, TA DRUHÁ….

Dlužno podotknouti , že činnost tohoto divadelního spolku krom sponzorů podporují významně
také Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

Začátek představení je
plánován
na 17 hodinu odpolední

a vstupné jest dobrovolné
a bude použito na ošacení a ozdobení našich
herců… a to živých i neživých…
Všichni malí i velcí diváci jsou do kavárny
srdečně zváni!!!
-ič-

KURIOZITA: v prostějovské porodnici se
narodil stejný počet děvčátek i chlapečků!
Je to zatím fifty fifty. Naprosto vyrovnaný je počet děvčátek a chlapečků, kteří se
v prostějovské nemocnici, která je členem skupiny AGEL, narodili v prvním
pololetí letošního roku. Mezi celkovým
počtem 480 dětí se objevilo 240 holek i
kluků, přičemž hned šestkrát se rodiše
těšili z dvojčátek. Mezi nejoblíbenější
jména patřila u holčiček Terezka, Eliška,
Kateřina a Anička. U chlapců pak vedou
Jakub, Tomáš, Jan, Adam a Lukáš.
I přesto, že se tak většina rodičů rozhodla
pojmenovat své dítě tradičně, objevilo se
několik rodičů, kteří pro své potomky zvolili exotičtější jméno.Prostějovští porodníci
tak pomáhali na svět například malému
Onurovi, Matteovi, Justinovi či Tonymu.
Mezi holčičkami s méně obvyklým jmé-

nem pak byla například Wendy, Melissa,
Mia či Tea. Několik dětí dostalo rovněž starší české jméno Melichar, Josef či František.
„Součástí prostějovské porodnice jsou tři
samostatné, klimatizované porodní boxy s
úplným sociálním zázemím, k vybavení
patří porodní vana a polohovatelná porodní
lůžka. Pro rodičky v šestinedělí má Nemocnice Prostějov celkem deset pokojů s úplným sociálním zázemím. Již v prosinci
2005 získalo zdravotnické zařízení za podporu zdravého vývoje novorozenců a propagaci kojení významné ocenění Baby Friendly Hospital - ´přátelsky nakloněná k
dětem´,“ uvedla mluvčí holdingu AGEL,
do která Středomoravská nemocniční patří,
Hana Szotkowská.
-red-

MC Cipísek

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

V průběhu letních prázdni neprobíhá
v MC běžný provoz.
Příměstské tábory pro rodiče s dětmi jsou obsazeny.

PRAVIDELNÝ PROVOZ ZAČNE V OPĚT V ZÁŘÍ
3. 9. až 14. 9. vždy 8.30-12.00 / 5. 9. a 10. 9. také 15.00-17.00
proběhnou zápisy na volná místa v programech MC a volné herny
vydávání formulářů pro prodávající na podzimní burze oblečení pro děti

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

Pohádkové prázdniny s Cipískem
Více než šedesátka dětí ve věku od 2 do
8 let se svými rodiči prožívá část prázdnin s Cipískem. Už šestým rokem totiž
MC Cipísek pořádá pro rodiny s dětmi
příměstské tábory. Ty nejmenší i letos
čekaly tradiční pohádky. Nechyběla
návštěva Vodnice u Hloučely, královský ples nebo hostina u pejska a kočičky. Starší děti pak čekal s rodiči výlet
vlakem do přírody, batikování, karneval a řada tvořivých a sportovních aktivit na dopravním hřišti.
Příměstské tábory jsou určeny rodičům a
dětem, kteří chtějí trávit letní prázdniny
aktivním způsobem. Některé rodiny prožívají s Cipískem léto už po několikáté.
Děti i rodiče tady mohou navázat řadu
přátelství, poznají se s dětmi navzájem v
netradičních situacích a společně prožijí
spoustu nezapomenutelných chvil.
Kromě táborových aktivit Cipísek už
samozřejmě připravuje nový školní rok.
Od září čekají návštěvníky pravidelné

programy pro rodiče s dětmi dle věku dětí
(Hopsánky a zpívánkys miminky, Broučci, Zajíčci, Méďové), adaptační program
pro vstup do mateřské školky Cipískova
školička, dramaticko-výtvarný kroužek
pro předškoláky Hrátky s pohádkou,
kurzy baby masáží, harmonizační a zdravotní cvičení pro ženy, kurzy efektivního
rodičovství, kreativní večery a další kurzy
a besedy pro rodiče.

Cvičením můžete podpořit zvířata

VE STŘEDU 8. SRPNA 2012
OD 19.00 HODIN

proběhne na koupališti ve Vrahovicích
(a v případě špatného počasí v Domě služeb ve Vrahovicích)

cvičení ZUMBY
Účastí na této akci si nejen protáhnete tělo,
ale také podpoříte pejsky a kočičky v útulku Srbcích.
Pokud máte dobré srdce a k tomu všemu ještě rádi zumbujete, tak neváhejte!
Více informací o této akci najdete na www.zumbasveronikouu.webnode.cz
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BYLA POSVĚCENA NOVĚ REKONSTRUOVANÁ
BUDOVA PAXU

Ve farnosti Povýšení svatého Kříže se
stalo již tradicí pořádání městské poutě
5. července ve filiálním kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Brněnské ulici v Prostějově.
Ta letošní měla zvlášť slavnostní průběh.
Celebroval ji děkan prostějovského
děkanátu Miroslav Hřib a proběhla za
účasti poslankyně poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jitky Chalánkové, primátora města Prostějova Miroslava
Pišťáka, radní a předsedkyně Okrašlovacího spolku Milady Sokolové a desítek
věřících. Po hodové mši svaté posvětil
děkan Miroslav Hřib nově rekonstruovanou budovu PAXU.
Tento objekt sousedící s kostelem byl v roce
1927 otevřen městem jako obřadní síň a
sloužil nekatolickým církvím a občanům
bez vyznání většinou pro smuteční obřady.
Potom byl řadu let opuštěn a postupně chátral. Farní rada farnosti Povýšení svatého
Kříže přišla s myšlenkou jej opravit a zpřístupnit veřejnosti. Úkol to rozhodně nebyl
snadný. Vyžádal si čtyři roky práce odborníků, řemeslníků, žáků SOU stavebního v

Prostějově, farníků a dalších dobrovolníků.
Město Prostějov přispělo ve veřejných finančních podporách celkovou částkou 225
000 Kč. Dalších 300 000 Kč bylo získáno
od dobrovolných dárců a farníků v různých
sbírkách.
Autorem úprav je architekt Arcibiskupství
olomouckého Josef Indra. Budova je spojená chodbou s kostelem sv. Cyrila a Metoděje. V této části bylo zřízeno sociální
zařízení a kuchyňka.
Slovo PAX znamená mír. Právě proto se
toto místo stane jakousi oázou míru, porozumění a setkávání věřících a všech lidí
dobré vůle. Nově upravené prostory budou
využívány pro setkávání různých farních
společenství, např. Sedmikrásku ( společenství mladých rodin s dětmi), mládeže i
dospělých. Bude to tedy jakési pastorační
centrum farnosti. Zároveň však bude objekt
sloužit městu a různým organizacím pro
pořádání komorních koncertů, výstav a
dalších kulturních akcí.
„Ne jinak než s láskou, obětavostí, upřímným úmyslem a celým srdcem lidé dvakrát
budovali tento chrám a my jsme jejich iniciativu převzali,“ řekla v úvodním vystoupení
členka farní rady farnosti Povýšení svatého
Kříže Zuzana Bartošová. Ano, stejně jako
kostel původně dvakrát určený k likvidaci,
byl obnoven i tento objekt a duchovní
stánek. Všem, kteří se podíleli na jeho
obnově, bylo adresováno poděkování.
Zvláštní poděkování od faráře farnosti
Povýšení svatého Kříže Dana Žůrka, medaile a potlesk, který zazněl zaplněným kostelem, byly určeny člence farní rady farnosti
Zuzaně Bartošové. Právě ona stála v čele
aktivity za obnovení a rekonstruování
PAXU.
Na závěr oslav patrocinia kostela proběhlo
tzv. agapé – malé pohoštění na zahradě před
budovu PAXU.
Hana Bartková

TRADICE PROSTĚJOVSKÝCH PROMENÁD POKRAČUJE
Od října loňského roku každou třetí
neděli v měsíci probíhají obnovené prostějovské promenády. Každá promenáda je
věnována historii jednoho měšťanského
domu v centru města, svým poutavým
komentářem každé setkání doprovází
Eva Suchánková a Ivan Čech.
Pořadateli akce, která si již našla řadu svých
příznivců, je Divadelní spolek Historia a
Okrašlovací spolek města Prostějova.
Poslední promenáda byla trošku jiná,
vystoupila na ní kapela Fidle – dedee, kterou
sponzoroval Okrašlovací spolek. Všechna
korza zaznamenává formou videodokumentu společnost TFstudio pro Státní okresní
archiv Prostějov a Městskou knihovnu Pro-

Blahopřejeme
V měsíci červenci oslavili svá jubilea tito
občané města a příměstských částí

70

Jana Kurtinová, Otakar Hájek, Ing. Vladislav
Sedláček, František Kříž, Ludmila Kořenková,
Pavel Krč, Jaroslav Všetička, František Cásek,
Věra Boušková, Břetislav Černoch, Alena Majarová, Ludmila Petrželová , Anna Schillerová

75

Antonín Faltýnek, Bětuška Kovaříková, František Hrbata, Alžběta Hancková, Marie Krásenská, Anna Králíková, Věra Čuboňová, Veronika
Koblihová, Marie Macháčková, Marta Svobodová, Karel Hnízdil, Milan Korčák, Eva Knapíková

80

Ladislav Kukla, Drahoslav Adámek, Miroslav Glacner, Marie Rychlá, Josef Mikulka, Anna Karkanová,
Josef Kubálek, Marie Vojáčková, Eduard Krejčí,
Bohumila Vykydalová, Štefan Juráš, Anna Lešanská, Jaroslava Dvořáková

85

Jan Jančík, Milada Farná, Jindřich Navrátil, Anna
Rozkošová, Libuše Páleníková, Zdeněk Šuster,
Miroslav Indrák, Olga Sychrová, Leopold Liška

90
91
92
93

Miroslava Vaňková, Jindřiška Matoušková,
Aurora Vymazalová, Jindřiška Vyroubalová,
Vlasta Balzerová
Anna Různarová , Ilona Povolná, Miloslava
Drmolová, Růžena Pluskalová
Věra Kreclová
Leo Dadák, Vlasta Paňáková, Anna Čechovská,
Zdeněk Ptáčník

Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:

stějov. Tento dokument je vytvořen za finanční podpory Statutárního města Prostějova.
Teď je prázdninová přestávka, zářijová promenáda se uskuteční na hodovou neděli.
Jakub Čech

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE PROSTĚJOV
Kostel Povýšení svatého kříže Filipcovo nám. Prostějov
• denně kromě středy - 8.00 a 18.00 hod. (dětská mše - čtvrtek večer)
• sobota - 8.00 hod.
• neděle - 7.30 a 10.30 hod.
Kostel Sv. Jan Nepomuckého (u Milosrdných), Svatoplukova ul.
• sobota - 17.00 hod.
• pátek - 7.15 hod. (mimo letní prázdniny)
Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Brněnská ulice, mše svaté
• středa - 17.00 hod.
• neděle - 9.00 hod. (setkání společenství dětí a rodin Sedmikrásek)
Kostel Sv. Josef (Krasice)
• mše svatá v neděli (mimo prázdniny) - 18.00 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.)

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 09.30 hodin
Církev československá husitská, Demelova 1:
- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18.00 hodin, ostatní neděle vždy v 10.00 hodin
Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin
Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:
- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin
Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2:
-bohoslužby v neděli v 10.00 hodin
Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:
- přednášky v neděli v 9.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; studium Bible a teokratická škola ve čtvrtek 17.30 hodin.

K dostání ve vašich trafikách
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Luštění s knihovnou pokračuje
Po celou dobu prázdnin se můžete zúčastnit dalšího kola Luštění s knihovnou. Tentokrát jsme pro vás, ve spolupráci s
Hádankářským kroužkem Hanáci, připravili křížovku pro letní luštění. Jejím autohánějí v tom, kdo nejrychleji vyluští křížovrem je Bohumil Korčák. Křížovku si
ky, kvizy a rébusy. Ten nejrychlejší dostává
můžete vyzvednout (a vyplněnou zase
čerstvou pizzu! Nestihli jste navařit? Pošlete děti do knihovny.
-red-

Šikulové, čtenáři, pizzožrouti
Prostějovské léto v knihovně pokračuje
až do konce prázdnin, a to za každého
počasí. Každou středu od 12 hodin
můžete svoje malé nezbedy posílat do
knihovny pro děti (Vápenice 9), aby
mohli z papíru a přírodních materiálů s
ostatními podle předloh vyrábět dárečky a upomínkové předměty.
Samozřejmě můžete také přijít s nimi, a v
omlazujícím prostředí strávit pohodovou
chvilku s knížkou, časopisem nebo společenskou hrou. Stejně pravidelně každý čtvrtek před obědem - mezi 10 a 11 hodinou se
sem můžete s dětmi přijít pohodlně uvelebit
a zaposlouchat se do předčítaných pohádek.
A místo oběda - v pravé poledne pak každý
čtvrtek startuje soutěž, ve které se děti před-

odevzdat) nejen v knihovně, ale i na
dalších místech v Prostějově – můžete si
tak například zpříjemnit čekání ve vaší
oblíbené restauraci. Luštit můžete po celé
prázdniny, v září ze správných odpovědí
vylosujeme pět výherců, kteří získají knižní odměnu.
-red-

Bookwatch
21. června – v první letní den, ale také na
Den květů, Evropský den hudby a Mezinárodní den trpaslíků – se po Prostějově
pohybovaly knižní hlídky městské knihovny. Bez varování rozdaly desíti překvapeným outdoorovým čtenářům dárkové poukazy. Pokud jste zrovna někde četli knížku,

časopis či noviny, a zároveň jste měli
potřebnou dávku štěstí, hlídka vás mohla
odměnit nejenom líbezným úsměvem, ale
také roční registrací do knihovny zdarma.
Nestyďte se vzít knížku ven, pod širé nebe,
do kavárny, k vodě. Třeba budete mít
příště štěstí zrovna vy.
-red-

Letní kino Mostkovice

www.letnikino.cz

začátky představení 21:30
1.8. 21:00 - Okresní přebor
2.8. 21:00 - Sněhurka a lovec
3.8. 21:00 - Tohle je válka
4.8. 21:00 - Líbáš jako ďábel
5.8. 21:00 - Líbáš jako ďábel
8.8. 21:00 - Probudím se včera
10.8. 21:00 - Doba ledová 4:
Země pohybu
11.8. 21:00 - Doba ledová 4:
Země pohybu
12.8. 21:00 - Muži v černém 3
13.8. 21:00 - Železná lady
15.8. 20:30 - Love
17.8. 20:30 - Poslední přebor
18.8. 20:30 - Perfect Days
- I ženy mají vé dny
19.8. 20:30 - Saxana a lexikon kouzel
22.8. 20:30 - Líbáš jako ďábel
24.8. 20:30 - Muži v naději
25.8. 20:30 - Probudím se včera
26. 8. 20:30 - Diktátor
29.8. 20:30 - Prci, prci, prcičky
- Školní sraz
31.8. 20:30 – Líbáš jako ďábel
Změna programu vyhrazena

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
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Aktuálně

Informace

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

Olympijský týden LIPKY
Poslední týden v červnu uspořádalo Občanské sdružení LIPKA tzv. „Olympijský
týden“, určený pro mladé lidi se zdravotním postižením. Na jeho přípravě i organizaci se podíleli nejen pracovníci sdružení,
ale i řada dobrovolných spolupracovníků
a studentů, kterým za jejich ochotu, nadšení a vstřícnost patří velké poděkování.
Celá akce mohla být uspořádána díky poskytnuté veřejné finanční podpoře města
Prostějova.
Pro účastníky olympiády byla připravena
celá řada různých tradičních sportovních
disciplín a soutěží, včetně netradičních disciplín indiánského dne ve Vojtěchově. A
nebyla to sportovní klání ledajaká. Naopak.
Olympiáda probíhala i s mezinárodní účastí
sportovců. V rámci spolupráce partnerských
měst Środa a Prostějov se „Olympijského
týdne“ aktivně zúčastnila delegace mladých
lidí z polské Środy. Vyvrcholením celého týdne se stalo společenské setkání v prostorách
Národního domu. A jak celou soutěž viděli
samotní účastníci? Nabízíme vyprávění jedné z nich.
Olympiáda LIPKY. Čí olympiáda? No
přece naše, děvčat a kluků z občanského
sdružení Lipka
a kamarádů z polské Środy. Chci vám o ní vyprávět, protože se
nám všem moc líbila a už se těšíme na další
ročník.
Začala už několik týdnů před zahájením.
Vymýšleli jsme si státy, chystali vlajky a
hymny, malovali jsme trička. Každá skupina
chtěla být originální a tak jsme vše dělali za
zavřenými dveřmi, aby překvapení při zahájení bylo co největší. A povedlo se. V názvech
států jsme byli trochu konzervativní – Itálie,
Amerika, jen třetí stát Loveland – země přátelství se vymykal tradicím. Ale hymny již
víc vypovídaly o nás než o státech. A vlajky
a trička neměly chybu. Polští kamarádi netušili, jak se připravujeme a tak byli trošku

překvapení, ale usmívali se a rozuměli nám.
Ihned po zahájení jsme začali soutěžit.
Hody granátem na cíl, do dálky, kop do brány a hod do basketbalového koše nás rozproudil a postupně jsme všichni procházeli
jednotlivými soutěžemi. Netušili jsme, jaké
máme mezi sebou talenty. Zvláště děvčata
se vytáhla. Kačenka přišla k basketbalovému
koši a 4 z 5 hodů trefila! Maruška, která se
nejdřív nechtěla ani přihlásit na hod granátem na cíl, vzala granát a všemi se trefila na
určené místo a jednou dokonce přímo na
středový terčík! A tak bych mohla pokračovat. Polští kamarádi byli také skvěle připraveni a svými sportovními výsledky nás nutili
podat stejně dobré výsledky. Fandili jsme jim
stejně, jak českým kamarádům, aby se cítili
u nás dobře.
Odpoledne prvního dne jsme se sešli nad
výsledky u nástěnky a probírali strategii dalších dnů. Všichni jsme měli radost z dosažených výsledků a těšili se na další den.
Druhý den se jelo do Vojtěchova. Organizátoři v čele s paní Vybíhalovou nám připravili indiánské soutěže. Stříleli jsme na bizona,

Nadace Charty 77 - Konto
Bariery a firma Habro

Kurzy na PC pro zvýšení
efektivity práce

připravují pro lidi se zdravotním
postižením a osoby pečující o lidi se
ZP tyto dotované kurzy:
Internet 13.8.2012 - 16.8.2012
Fotokurz na PC 3.9.2012 - 6.9.2012
Kurzy jsou v době 8.30 hod - 12.55
hod. Vstup je bezbarierový.
Bližší informace na http://www.
habro.eu/bariery2012.pdf,
nebo
608/473524, 608/403010
Přihlášky na navratil@habro.cz

Školení pro firmy i jednotlivce. Možnost vlastních termínů dle domluvy,
nebo výběr jednotlivých témat:
MS Word 2010
-11.9.2012
MS PowerPoint2010 - 12.9.2012
Google aplikace - 13.9.2012
MS Excel 2010 -I.část -18.9.2012
MS Exel 2010 -II.část -19.9.2012
Open Office
-20.9.2012
Bližší informace na http://www.habro.cz/pdf/kurzyhabro.pdf

z luku, běželi indiánskou stezku a navlékali
korálky na čas. Bylo moc fajn, že se všech
soutěží zúčastnili i naši kamarádi na vozíčku.
Všichni jsme se navzájem povzbuzovali a těšili jsme se z úspěchů.
Ve středu byl den, kdy proti sobě nastoupila družstva v kopané a vybíjené. Bylo vedro, že by se usmažilo i vajíčko, ale nám to
nevadilo. Hráli jsme se vším nasazením o
první místo právě našeho státu. Je s podivem,
že se nikomu nic nestalo, protože jsme byli
opravdu obětaví a žádný míč jsme nikomu
nedarovali zadarmo. Velmi nám pak chutnal
oběd a už jsme se těšili na čtvrtek.
Čtvrtku kralovala královna sportu – atletika. Běhy na 50 metrů, štafety, slalom - to
byly disciplíny, které absolvovali opět všich-

ni i s vozíčkáři. Zářili jsme hrdostí, protože
výsledky byly fakt skvělé! Přišla se za námi
podívat i televize, tak jsme se snažili o to víc.
V podvečer jsme se všichni přesunuli na
zahrádku Národního domu. Společenský
večer, na kterém byly vyhlášeny výsledky
jednotlivců i družstev, byl obohacen návštěvou paní senátorky Boženy Sekaninové a
náměstkyně primátory paní Aleny Raškové. K tanci nám hrála kapela Poslední kovboj. Při vyhlašování výsledků nebyl nikdo
smutný, protože soutěže byly pestré a každý
dostal nějakou medaili. Absolutním vítězem
se stal náš stát, ale nebudu psát který, protože
jsme vyhráli všichni! Také naše kamarádky
z Bedihoště tušily, že budeme všichni dobří
a upekly hned tři dorty, pro každý stát jeden.
A samozřejmě jeden úžasný dort byl určen i
kamarádům z polské Środy. Rozdělili jsme se
se všemi hosty, protože dorty byly skvělé. Po
večeři jsme se rozloučili s polskými kamarády. Prožili jsme spolu čtyři olympijské dny a
připadalo nám, že je známe už dlouho. Ještě
poslední tanec a máváme jim, dokud auto
nezmizí na konci ulice. Tak zase někdy, kamarádi, máme vás rádi.
I čas společenského večera se naplnil. Vůbec
se nám nechtělo domů, stále jsme se vraceli
k olympiádě a znovu a znovu vyprávěli dojmy
z uplynulých dnů. Kolik máme mezi sebou
talentů a kolik toho ještě musíme natrénovat,
kdo měl kolik medailí a jestli za rok budeme
ještě lepší….. Pro organizátory to bylo jistě milé,
slyšet tolik dobrého o olympiádě, snad nám ji
na příští rok zase připraví.
-red-
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Kuře podpořilo Kapesního průvodce životem
„Kapesní průvodce životem“ je projektem Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež Prostějov, jehož první
etapa byla spuštěna od ledna 2012 díky
nadačnímu příspěvku z prostředků 13.
ročníku sbírkového projektu Pomozte
dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež je jedním ze zařízení,
která provozuje Sdružení Podané ruce,
o.s.
Projekt „Kapesní průvodce životem“
nabízí dětem a mladým lidem ve věku
od 11 do 18 let možnost prožít a vyzkoušet si reálné životní situace spojené s dospíváním, a to formou dlouhodobé hry
uplatňující principy zážitkové pedagogiky. Děti a mladí lidé si v rámci tohoto
projektu vyzkouší např. vyplnění žádosti
o vydání občanského průkazu, sepsání
životopisu, vyplnění přihlášky na střední
školu, zkušební přijímací pohovor do zaměstnání a další životní situace. Získají
tak potřebné zkušenosti, jak v reálném
životě úspěšně čelit situacím, do nichž se
v průběhu dospívání dostanou.
“Cílem celého projektu je intenzivní prožitkovou formou seznámit děti
a mladé lidi s běžnými, ale i složitými
událostmi spojenými s dospíváním a
připravit je tak na reálné zvládání těchto etap života. Díky tomu se zvýší jejich
kompetence a schopnosti zvládat různé
situace a děti a mladí lidé je následně budou umět řešit efektivněji. Chceme tak-

to například podpořit význam a ukázat
jim výhody vyššího vzdělání“, říká Ivana
Vybíralová, vedoucí centra, a pokračuje:
„Veškeré aktivity v rámci projektu „Kapesní průvodce životem“ jsou vždy zaměřeny na určité okruhy, které jsou pro
naši cílovou skupinu aktuální. Jsou to
témata týkající se drogové prevence, prevence šikany a internetového nebezpečí,
bezpečného sexu a mnoha dalších. Dané
okruhy klientům předkládáme formou
odborných prezentací, besed, diskusí
anebo například vědomostních kvízů“,
dodává Vybíralová.
Projekt “Kapesní průvodce životem“
probíhá ve dvou etapách. Nyní se chýlí
ke konci první etapa. Druhá bude následovat během hlavních prázdnin a
skončí na podzim roku 2012. Do projektu se mohou zapojit děti a mládež
ve věku 11 – 18 let a to přímo v NZDM
Prostějov, Sdružení Podané ruce, o.s,
Na Příhoně 20, Prostějov. Více informací získáte na http://nzdmpv.podaneruce.cz/ či na stránkách www.podaneruce.cz
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Posláním Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Prostějov Sdružení
podané ruce, o.s., je zejména motivovat
a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních
problémů hlavně v období dospívání a
poskytovat sociální služby formou individuální práce a nabídku volnočasových
aktivit pro děti a mládež ve věku od 11

Sdružení Podané ruce, o.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální a zdravotnické služby
lidem v problému s drogami a s nealkoholovými závislostmi, dále sociální
služby dětem, mladistvým a mladým
lidem, ohroženým sociálním vyloučením a nepříznivým sociálním vývojem. Organizace byla založena v roce
1994, od té doby provozuje tyto služby
v Brně, Olomouci, postupně dále ve
Znojmě, Blansku, Vyškově, Uherském

do 18 let. Veškeré služby v NZDM Prostějov jsou anonymní a bezplatné.
Projekt Pomozte dětem je dlouhodobý
charitativní projekt spojený s celonárodní
veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s Českou televizí. NROS existuje již téměř dvacet let, patří mezi největší neziskové
organizace v České republice a ve veřejném
výběrovém řízení každoročně rozděluje vybrané peníze do všech regionů na podporu
projektů nestátních neziskových organizací.
Pokud máte zájem o více informací,
prosím, kontaktujte nás:
Mgr. Ivana Vybíralová, vedoucí
NZDM Prostějov, Na příhoně 20,
Prostějov, GSM : +420777916288
www.podaneruce.cz

Hradišti, Prostějově a v Kostelním
Vydří u Dačic. Všechny příslušné služby jsou opakovaně certifikovány jako
standardně kvalitní RVKPP, případně
MŠMT (služby primární prevence).
Jako služby multidisciplinární (slučující zdravotnické postupy a sociální práci
s klienty) jsou dále registrovány podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, a řídí se standardy kvality sociálních služeb. Organizace tak zřizuje
aktuálně 21 registrovaných služeb.
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TRIVISÁCI PŘEŽILI
Kurz přežití je krycí název pro 5denní
zátěžový kurz, který absolvují žáci TRIVISu na konci 3. ročníku, aby si vyzkoušeli
dovednosti a znalosti nutné k přežití mimo
civilizaci. Letos se kurz konal od 21. do 25.
května v Protivanově a v přilehlém vojenském prostoru.
Jak již sám název napovídá, nejedná se o dovolenkovou záležitost a v pondělí při odjezdu
bylo napětí a nervozita znát, byť se to všichni
snažili skrýt za vtipkování a zlehčování situace.
Ono představit si týden bez televize, počítače a „fejsbúku“ bylo celkem děsivé.
Už dostat se do tábora bylo pro některé oříškem – kombinace cesty na kolech a pěšky podle
mapy byl první úkol týdenního maratónu. Dnes
už někteří ví, že ne vždy je dobré jít zkratkou,
protože pak přijde k obědu mezi posledními.
Po vydatném jídle čekaly na žáky první disciplíny, jako např. NINJA FAKTOR – překonávání
různých nástrah ve vzduchu, na vodě i na zemi.
Úkoly zvládli všichni, i když se někteří ne zcela
dobrovolně vykoupali. Po večeři měli ve skupinách zvládnout orientaci v lese po tmě, což zaručeně probudilo všechny veverky v okolí.
Druhý den ráno proběhly závody 5 týmů ve
střelbě, stavbě voru, na loďkách a odpoledne
měly týmy za úkol absolvovat topografický
závod. Orientace s buzolou a mapou a plnění
několika úkolů bylo vyčerpávající, nicméně
všechny aktivity prvních dvou dnů měly být
přípravou na dny následující, kdy mělo a také
bylo všechno zúročeno.
Ve středu nás čekal přesun do lesů, kde jsme
měli strávit následující dva dny, včetně noci sa-

mozřejmě. Opět nastoupila do služby buzola a
mapa.
Všechny týmy se vydaly na cestu. První etapa na kole je zavedla k vodní ploše, kterou měli
všichni překonat tak, aby jim zůstaly suché
věci – k dispozici měli nafukovací kajak, který
neměl kapacitu pro všechny členy týmu, takže
většinou kluci museli plavat.
Další etapa byla pěší a měla týmy zavést
k několika stanovištím, kde plnily úkoly, jako
např. zneškodnění odstřelovače nebo slaňování. Na konci této etapy dostal každý tým souřadnice místa, kde měl založit tábor, s adresou
např. Za dubem nebo Na odstřel. K dispozici
měli Trivisáci základní vybavení. Pitný režim
dodržovali díky studánce a o adrenalin se postarali všudypřítomní divočáci.
Psychicky asi nejnáročnější etapu kurzu
zvládli všichni se ctí a po noci strávené pod celtami je čekal den plný úkolů v lese a na Ježově
hradě.
Na konci dne se vysílení a ne tak úplně čistí
a voňaví třeťáci přesunuli zpět do tábora.
V pátek na ně čekal poslední úkol, a to dojet
na kole do Prostějova, kde už před školou čekali rodinní příslušníci, aby se přesvědčili, jak
jsme přežili kurz přežití.
Myslím, že mluvím za velkou většinu, když
řeknu, že kurz byl náročný, ale velmi zdařilý,
protože málokdo z nás něco takového ještě
někdy zažije.
Zvláštní dík patří pak určitě instruktorům,
kteří se o nás celý týden starali.
Mgr. Jitka Svozílková, tř. učitelka 3. A
TRIVIS - SŠV Prostějov
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Debatní dny na GJW
Před časem proběhly na Gymnáziu
Jiřího Wolkera dva debatní dny v rámci
projektu Debatování napříč osnovami. Ve
čtvrtek 14. 6. v českém jazyce s tezí „V České
republice by měl být zaveden trest smrti“ a
v pátek 15. 6. v anglickém jazyce s tezí „Social network bring more harm than good“ (Sociální sítě přinášejí více škody než užitku).
Každého dne se účastnilo na 60 studentů
vyššího gymnázia a 6 pedagogů. Po krátkém úvodu lektoři z Asociace debatních
klubů ČR seznámili studenty s pravidly debaty formou 5x5 (dva týmy po pěti členech)
a slovníčkem nejdůležitějších pojmů: teze
(věta, o které se debatuje a která musí obsahovat spor), afirmativní tým (tým, který se
snaží obhájit platnost teze) a negativní tým,
křížový výslech, argumenty atd. Po získání
orientace v základních aspektech debatování následovala praktická část – cvičné debaty na stanovenou kontroverzní tezi. Debaty
moderovali a rozhodovali lektoři debatních
dnů. Vítězem se stal tým s nejlepšími a nejpřesvědčivějšími argumenty. Každý výkon
byl odměněn potleskem. Tleskání v rámci
debatování je dosti specifické - tlučení rukou do stolu, což všechny studenty velmi
pobavilo. Debatní tým GJW získal na základě těchto dní další posily k účasti v českém středoškolském debatování. Cílem
projektu bylo také motivovat pedagogy
k samostatnému využívání některé z forem
debatování ve výuce. Výhodou debatování
je univerzálnost, lze ji využít k dosažení
specifických vzdělávacích cílů v libovolné
oblasti vzdělávacího programu, včetně průřezových témat. Přibližuje cíl vzdělávání.

Učí, jak se učit. Vybavuje žáky významnými dovednostmi, včetně kompetencí k
učení a kompetencí k práci s informacemi.
Studenti se učí kritickému myšlení, věcné
argumentaci, logice, toleranci, pohotovým
reakcím a sebevědomému a asertivnímu
vystupování. V cizím jazyce motivuje žáky
k využívání jazyka jako nástroje komunikace. Debata přirozeně vede k tomu, že žáci
v cizím jazyce bezprostředně komunikují.
Právě debatování v anglickém jazyce na
našem gymnáziu se ukázalo být velkým
přínosem. Dnes se totiž bez angličtiny neobejdete ani v této oblasti, mezinárodní
debatní soutěže probíhají po celém světě a
český debatní tým patří mezi nejlepší. Dle
slov lektorů z Asociace debatních klubů
ČR, studenti GJW prokázali nadprůměrné
jazykové vybavení i další kompetence vedoucí ke kvalitní debatě. Na základě úspěchu debatních dní je po dohodě s lektory
z Asociace debatních klubů ČR naplánovaný na podzim tohoto roku debatní turnaj,
který se uskuteční opět na půdě GJW a
kde náš tým změří své síly s týmy ostatních
středních škol.
Mgr. Helena Chaloupková

Mikoláš Polakovič

Náměstkyně primátora Ivana Hemerková v den předání vysvědčení ocenila Mikoláše Polakoviče, žáka 4. Třídy ZŠ Palackého, který v červnu
zachránil včasným zásahem v Aquaparku život svému spolužákovi.
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Potlesk pro studenty Cyrilometodějského gymnázia ve Francii
Studentská divadla nejsou v naší zemi
ničím neobvyklým, pro mladé lidi je dramatický projev, samozřejmě vedle hudebního, tím nejpřirozenějším vyjádřením
jejich názorů, postojů a nálad. Chceme
vám dnes ale představit divadelní soubor,
který tohle všechno vyjadřuje netradičně - ve francouzském jazyce. Vše začalo
před několika lety, kdy rodilá mluvčí, paní
Virginie Hyllová, začala vyučovat na CMG
francouzskou konverzaci. Aby byly hodiny
zábavnější, začala hrát se studenty divadlo. Některé z nich to natolik „chytlo“, že
se v dalším školním roce zasadili o vznik
kroužku francouzského divadla. Úspěchy
na sebe nenechaly dlouho čekat, a tak se
studenti dnes mohou chlubit opakovanou
úspěšnou účastí na brněnské přehlídce francouzských divadel Festivadlo, odkud několikrát postoupili do soutěžních i nesoutěžních
přehlídek studentských divadel z celé Evropy.
Zúčastnili se i celosvětové přehlídky v kanadském Québecu, kde byli oceněni především
za jazykovou interpretaci a ztvárnění. Již

několik let jsou také zváni na přehlídky francouzských amatérských divadel do Francie.
Letošního, více jak týdenního pobytu v jihofrancouzském městečku Orthéz, kde se
festival konal, se zúčastnilo sedm studentů
a studentek Cyrilometodějského gymnázia.
Vystoupilo před francouzským publikem
s autorským představením „Le medecin imaginaire“,volně podle Moliérovy hry a sklidilo
za to (jako jediní z účastníků festivalu) potlesk
ve stoje! Na scénu se vraceli několikrát a pochvalně se o nich zmínil i místní tisk. Rovněž
některé „hlášky“ z jejich hry prý v rodinách
kolovaly i v dalších dnech. Českou republiku,
hanácký region i samotné město Prostějov
tak mladí divadelníci reprezentovali více než
důstojně. Na zahajovacím programu festivalu
také zazpívali typické lidové písně a zatančili
v tradičních hanáckých krojích.
Velmi zajímavý byl i doprovodný program
festivalu a vůbec celá organizace. Účastníci
měli zajištěný pobyt v rodinách a jak řekli
sami studenti - všichni se k nim skvěle chovali, dobře vařili, ale také si s nimi povídali a

tím je obohatili o mnoho nových francouzských slovíček. Nechyběl ani výlet k moři,
sice v tu dobu ještě studenému, ale i tak krásnému. Dva dny byly věnovány exkurzím do
škol. Setkání s nejmenšími žáčky zanechalo
asi největší dojem – studenti jim popovídali o

České republice, zazpívali si s nimi a zahráli.
Prohlídka města v podhůří Pyrenejí patřila
také k těm, na které se nezapomíná. Stejně
jako na nová přátelství, která nepřeruší ani téměř dva tisíce kilometrů dlouhá vzdálenost.
Jitka Hubáčková

V srpnu si s holemi vyjdeme z Plumlova do Alojzova
Čtyři anebo také dvacet kilometrů
mohou na srpnové akci s nordic walkingem ujít lidé, které zaujala tato pohybová aktivita a buď se jí již aktivně věnují
nebo si ji chtějí vyzkoušet. Průběh akce
bude tentokrát organizačně náročnější,

ale jeho výsledkem by mohlo být, že se
dají dohromady lidé, kteří jsou na tom
podobně s kondicí a rychlostí chůze.
Jak tedy bude srpnový “výšlap” probíhat? V sobotu 25. srpna ve 13 hodin
se sejdeme u autobusové zastávky na
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náměstí v Plumlově. Dopravit se tam
můžete po vlastní ose nebo autobusem,
který z hlavního nádraží v Prostějově odjíždí ve 12.40 hodin. (Doporučuji raději
bus, lepší je tyto trasy ukončit v Mostkovicích, než se vracet do Plumlova k autu.
Spoje zpět do Prostějova jedou ve 14.32,
14.55, 15.45, 16.28 a 18.11 hodin).
Z náměstí sejdeme na hráz Podhradského rybníka, kde vysvětlím techniku
severské chůze lidem, kteří ji ještě neznají. Potom navrhnu trasy, z nichž si zájemci budou moci vybrat podle odhadu
svých sil - nejkratší měří zhruba 4 kilometry, nejdelší (která vede po neznačené
cestě do Alojzova a zpět po zelené značce
přes Chlum do Mostkovic) má okolo 13
kilometrů a ti nejzdatnější si ji mohou
protáhnout až do Prostějova.

Cílem této akce je nejen nabídnout
zájemcům, aby si osvojili či znovu připomenuli techniku nordic walkingu, ale
především umožnit lidem, kteří neradi
chodí sami, aby si našli “parťáky”, kteří
by se s nimi vydávali na pravidelné vycházky. Na delší trase se totiž poměrně
rychle ukáže, jak na tom kdo je s kondicí
a výdrží, což je pro vytvoření dvojice či
skupinky chodců ideální.
I tentokrát půjčím hole zájemcům,
kteří nemají vlastní. Vzhledem k organizaci akce ovšem výjimečně oproti vratné
záloze 300 Kč. Pokud si chcete hole půjčit, kontaktujte mě po 5. srpnu na telefonu 732 635 360 nebo na mailové adrese
sehnalovalenka@seznam.cz.
Na srpnové setkání s nordic walkingem
se těší cvičitelka Lenka Sehnalová

Radost Pro Němé Tváře
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PRÁZDNINOVÁ
PRÁZD
NINOVÁ AKCE

6x ORBIT+VIBRAČNÍ PLOŠINA+STOLY+ROLLETIC
ZA 560,- / sleva 30%
30%/
DOPORUČUJEME:

ANTICELULITICKÉ MASÁŽE
KOKOSOVÝ PEELING CELÉHO TĚLA
LYMFATICKÁ MASÁŽ OBLIČEJE



letní sleva 20%

Přestože již žáci a studenti prostějovských škol užívají letních prázdnin, je
dobré připomenout, že ještě ke konci
školního roku kapku zpestřili smutný
osud němých tváří, konkrétně pak psů
z útulku „Voříšek“, který se nachází v nedalekých Čechách pod Kosířem.
Žáci prostějovské Střední zdravotnické školy uspořádali akci „Podpořte psy
z útulku“ a během června nosili do školy
krmivo a granule.
Školní koordinátorkou se stala vyučující odborných předmětů Šárka Pavlovská, která kladla všem zúčastněným
na srdce, že nejde o sbírku finanční, ale
opravdu o sbírku krmiva, kterou pak ona
sama odvezla přímo na místo. Jak uvedla,
sama je majitelkou několika čtyřnohých
přátel člověka a ví, jak těžko je těm pejskům, kteří nemají svého pánička nebo
paničku, kteří se zatoulali, byli vyhozeni
nebo týráni zlými lidmi, případně utrpěli
nějaký jiný šrám na své psí duši. Proto se
rozhodla ve svých předmětech motivovat
žáky k této jistě chvályhodné akci, neboť
jak dále uvedla, člověk má šanci si své
místo na slunci vydobýt, kdežto němá
tvář má svůj osud ne vždy ve vlastních
tlapkách.

Na závěr dodala, že tuto akci zopakuje
se svými žáky i v dalším školním roce a
apelovala na všechny ostatní spoluobčany, aby pejsky z útulků také podpořili.
Odměnou jim bude zřejmě „jen“ vděk
němých tváří, ale v každém případě
v dnešní všeobecně tak necitlivé době jde
o pozitivní světýlko v temnotě.
-mm-
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Na naší škole – ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého – již několikátým rokem probíhají tradiční
„Motýlí výlety“ pro 6. ročníky. Cílem projektu je začlenit všechny žáky do kolektivu, odstranit zábrany, ostych, posilovat pozitivní
vazby ve třídě, naučit je komunikovat navzájem ve třídě, poznávat se, poznávat i učitele,
získat k nim důvěru a obracet se na ně s případnými problémy. „Motýlí výlety“ – vycházejí z motivu transformace kukly v krásného,
společenského motýla.
Jedná se zároveň i o preventivní akci v oblasti společensky negativních jevů (zejm. kouření, návykové látky, alkohol, agresivita). Základní myšlenkou těchto „Motýlích výletů“
je právě prožitková výuka, která především
ovlivňuje hodnotové postoje žáků a jejich
chování v určitých životních situacích.
Letošní „Motýlí výlety“ hodnotíme
všichni kladně – učitelé i žáci. Absolvovali
jsme třídenní kurz v Sobotíně, kde se nám
líbilo. Též personál byl perfektní – vstřícný,
ochotný a ve všem nám vyhověl.
Máme tři šesté třídy, každá jela samostatně, protože cílem bylo vzájemně se dobře
poznat a vytvořit „super partu“. Program
spočíval v aktivitách, diskuzích, prožitkovém
učení. Žáci poznávali sami sebe, své spolužáky, věnovali se zdravému životnímu stylu
(zejm. stravovací návyky, kouření, závislost
na drogách, alkohol, agrese) a sebeúctě, sebehodnocení.
Během dopoledne probíhala výuka (primárně preventivní aktivity). Žáci se do celého programu bezvadně zapojili. Zpočátku se
sice někteří ostýchali, spíše přihlíželi, ale pak
se nechali vtáhnout do diskuse a spolupráce.
Všichni se společně podíleli na určitém úkolu
i na jeho zhodnocení (např. který tým vytvoří
nejhezčí a nejpoutavější plakát zaměřený proti kouření, která skupina vytvoří nejhezčí věž,
připravovali si scénky na dané situace, vytvářeli pavučinu ze jmen celé třídy apod.). Při
vycházkách též plnili řadu úkolů (poznávání
rostlin, stromů, z místopisu – živočichové,
rostliny, obec, rod Kleinů, památky, čarodějnické procesy). Proběhly mnohé soutěže.
Na závěr byli žáci vyhodnoceni a odměněni.
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Žáci při všech aktivitách pracovali ve skupinách,
prohlubovali týmovou spolupráci, spolupracovali i jako celý kolektiv. I za těch několik dní
se kolektivy více poznaly. A my učitelé jsme při
všech aktivitách a diskuzích poznali, kdo je organizátor, kdo je vůdčí, kdo se nechá vést, kdo
jaký je. Bylo vidět, jak se postupně ostych, posmívání mění v naslouchání jeden druhého, ve
spolupráci. Rovněž večerní program se snažili
dát společně dohromady.
Odpoledne a večer pak byly vyhrazeny pro
soutěže, sportovní utkání, výlety (vycházka
lesem po okolí – 2,5 hodinová, Maršíkov – 6
km), hry, táboráky, diskotéky atd.
Se stravou jsme byli spokojeni. Byla 5x
denně a pitný režim. Jídelníček byl pestrý.
Množství jídla bylo dostatečné. Dětem chutnalo, vařili dobře.
Počasí nám přálo, zejm. v prvních dvou
kurzech, v třetím termínu již jeden den pršelo.
Na konci pobytu jsme zjišťovali u každého
třídního kolektivu, co se jim líbilo a co ne, jak
se cítili po celou dobu a jak byli spokojeni.
Můžeme konstatovat, že většina byla velmi
spokojena. Uvádím některá hodnocení:
„Líbilo se mi ranní vyučování, večer opékání, prostě vše se mi líbilo.“
„Líbily se mi hry, park, les.“
„Líbilo se mi, že jsme se lépe poznali a spolupracovali.“
„Cítila jsem se tu dobře.“
„Výborně tu vaří. Líbil se mi program, aktivity, opékání, procházka lesem, i když jsem
se trochu potila.“
„Doufám, že to nebylo naposled. Myslím,
že jsme si to všichni užili.“
„Jel bych znovu, ale na víc dní.“
„Líbilo se mi tu.“
„Procházka mohla být kratší.“
„Jen hřiště mi tu chybělo, sice bylo v táboře
pod hotelem, ale nebyla posekaná tráva.“
„Naučili jsme se spolupracovat a mnoho
jsme tu zažili.“
„Chtěla bych jezdit každý rok.“
„Vytvořili jsme dobrou partu.“
Téměř všichni by jeli znovu, ale na víc
dní.

Volný čas

Domníváme se, že tyto „Motýlí výlety“
jsou užitečné a přínosné. Každoročně probíhaly v jarním období. Od příštího školního
roku 2012/2013 dojde ke změně. Nejvhodnějším termínem je totiž začátek školního

Sport

roku, kdy vznikají nové kolektivy, kdy je třeba
kolektivy stmelit, vzájemně se lépe poznat.
Proto budou tyto výlety probíhat v měsíci
září.
Eva Najbrová
školní metodička prevence

Město Prostějov obdrželo
od společnosti EKOKOM
Osvědčení o úspoře emisí.
V loňském roce obyvatelé
vytřídili přes 5 tisíc tun odpadu:

INZERCE

... vy podnikáte, my se staráme... BüroKomplet, s.r.o.
Pøedstavte si, že:
máte dokonalý aktuální pøehled o situaci na trhu i uvnitø podniku
rutinní operace ve vaší firmì se zcela zautomatizovaly
váš provoz je vysoce efektivní
jste snížili náklady na tisk a zpracování dokumentù o 30 %
máte nepøetržitý on-line pøehled o všech firemních vozidlech
kvalitnì a levnì komunikujete s kolegy i zákazníky na dálku
všechny firemní dokumenty zobrazíte jediným kliknutím myši

Ne, tohle není sen. Tohle vše vám zajistí BüroKomplet
v projektu
.

Proè si zvolit za partnera nás?
Gold partner Helios u spoleènosti Asseco Solutions, a.s.
(informaèní systém Helios)
VIP partner RICOH (kanceláøské stroje, velkoformáty,
systémová øešení - snížení nákladù na tisk)
VIP partner ONI u spoleènosti NAM system, a.s. (støežení
vozidel)
15 let zkušeností s poskytováním strategických služeb
Aplikujeme u našich zákazníkù takové strategie a øešení,
které v koneèném dùsledku vedou k viditelné úspoøe
nákladù a efektivní firemní komunikaci.

Zveme vás!

Vyhrajte znaèkový dres na kolo a další ceny...

Pøijmìte pozvání na slavnostní otevøení firemního sídla.
KDY? 13.9.2012, 14,00 - 19,00 h.
KDE? Šárka 21, Prostìjov

V rámci slavnostního otevøení, které probìhne 13.9.2012, jsme vypsali
TIPovací soutìž. Soutìžte s námi i vy. Ve høe jsou hodnotné ceny.

Bližší informace najdete v pøíštím èísle Radnièních listù nebo na www.ikomplet.cz nebo na www.burokomplet.cz
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Tomeček vyplaval titul mistra republiky
Prostějovští dorostenci v závěru
června absolvovali jeden z vrcholů
letní sezóny – Mistrovství České republiky dorostu. Hned první den přinesl
zlatou medaili a titul dorosteneckého
mistra republiky Michalu Tomečkovi
v disciplíně 50 metrů motýlek. K tomu
Prostějováci přidali ještě další dva
bronzy a několik „bramborových“ medailí, které se snad podaří proměnit
v kovy v zimě.
První den byl ve znamení sprintérských tratí ve všech plaveckých disciplínách. V rozplavbách se představilo
šest našich plavců. Michal Tomeček a
Jakub Cibulka, kteří startovali každý ve
třech disciplínách (znak, motýlek a volný
způsob) se pokaždé probojovali do finále.
„Michal Tomeček byl nakonec z finále na
50 metrů znak odhlášen, aby se mohl co
nejlépe připravit na svoji hlavní disciplínu 50 metrů motýlek,“ upřesnil trenér
Petr Adamec. „To se nakonec ukázalo
jako správný krok. Michal toto finále
vyhrál a získal titul mistra ČR,“ dodal

Adamec. Oba kluci přidali ve sprintech
ještě tři bramborové medaile.
Druhý
den
dorosteneckého
šampionátu se z dopoledních rozplaveb
kvalifikovala do finále trojice našich
motýlkářů. Michal Tomeček ze 3. místa
a Jakub Cibulka s Katkou Praskačovou z
5. místa. V odpoledním finálovém bloku
to pro naše barvy opět „cinklo“. Michal
Tomeček na 100 metrů motýlek dohmátl
ve vynikajícím čase 0:57,84 a vybojoval
bronzovou medaili. I Jakub Cibulka si zaplaval své osobní maximum 1:00,94 a obsadil 5. místo. Na stejné pozici se umístila
i Kateřina Praskačová, která dohmátla v
čase 1:07,20.
Závěrečný den byl plný očekávání
výsledku
Kateřiny
Praskačové
v disciplíně 200 metrů motýlek.
Z rozplaveb do finále postoupila jako
čtvrtá. Ve finále dala do výkonu poslední
zbytky sil a vybojovala výkonem 2:29,53
bronzovou medaili. Pátou příčku obsadila na 200 metrů prsa Martina Skoumalová výkonem 2:52,77. Překvapením bylo

Sokolský župní slet v Prostějově
se uskutečnil pod záštitou primátora
Miroslava Pišťáka v neděli 10.června
2012 v odpoledních hodinách. Již bývá
zvykem, že tato činnost se provádí ve
sportovní hale Reálného gymnázia ve

Studentské ulici. Bylo předvedeno deset skladeb za účasti cca 450 cvičenců
a cvičenek. Slavnostní zahájení Sokolského župního sletu provedl starosta
Župy Prostějovské, br. Svatopluk
Tesárek a primátor Prostějova Mi-

finále Ondřeje Popelky v téže disciplíně.
Ve svém prvním finále obsadil časem
2:41,66 7. místo.
„Celkově bylo dorostenecké mistro-

vství pro náš oddíl velmi úspěšné. Naši
plavci vybojovali 13 finálových účastí a
ty přetavili ve tři medailová umístění,“
komentuje Petr Adamec.
-red-

roslav Pišťák. Program uváděla paní
Mgr. Lužná. První skladbu odcvičily
děti a rodiče. Jako náčiní jim sloužily
červené a žluté molitanové hadice a
spoje, se kterými cvičily. Byl to pěkný
pohled – muzikantova písnička.
Další skladba byla určena pro celou
rodinu – rodiče, děti a mladší žactvo
– Ať žijí duchové. Následovala skladba pro předškolní děti se zaměřením
na pohyb a hru Člověče, nezlob se!
Na tuto skladbu navazovalo cvičení
pro mladší žákyně s cílem k orientaci
v prostoru a k návykům správného
provádění základních gymnastických
a akrobatických prvků – Jonatán.
Po této skladbě pokračovalo starší
žactvo. Chlapci využívali ve skladbě létající disk a děvčata stuhy – Dávej, ber!
Využívání prvků aerobiku společně
s přeskoky přes švihadlo využívaly
dorostenky a ženy – Nebe nad hlavou.
S přibývajícími skladbami přibývá i
věk.
Následovala skladba pro muže a
ženy. Jedná se o posilové a přesné

cvičení mužů a taneční i estetický
projev žen – Kontrasty. Velmi podobné cvičení aerobního charakteru
s netradičním posilováním ukázali
muži a dorostenci – Chlapáci III.
Pro ženy i seniorky byla skladba,
která zajišťovala mravní sílu jako za
nacistické okupace. Gymnastickotaneční pohyb respektuje zdravotní
hledisko přiměřeného věku žen – Suita
České republiky.
Závěrečná cvičení byla určena pro
seniory a seniorky Věrné gardy. Věrná
garda cvičí z důvodu udržení své
kondice a zdraví. Z celkového počtu
cvičilo devět cvičenců starších 80 let a
br. Přidal v květnu letošního roku oslavil 91 roků. Poděkování zaslouží br.
Vojta, s. Božena a Jitka. Veškeré skladby byly pěkně odcvičené, pomohly
k udržení zdraví cvičících. Kdo se ještě
nerozhodl upevňovat zdraví, nechť
tak učiní! Se sokolským pozdravem
NAZDAR!
Ing. Miroslav Pokorný,
člen Sokola Prostějov I.
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Zahájení projektu „Vytváření pracovních příležitostí pro osoby
se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji“
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. se
podpoře zaměstnávání zrakově postižených lidí věnuje už od roku 2006. Své
služby může mimo jiné realizovat díky
podpoře z Evropského sociálního fondu. Prvního května byl zahájen dvouletý projekt, který rozvíjí a navazuje na ty
předchozí a zároveň přináší opět něco
nového. Hlavním cílem je poskytnout
zrakově postiženým lidem komplexní podporu při hledání zaměstnání a
vytvořit konkrétní pracovní místa na
volném trhu práce. Tohoto cíle chceme
dosáhnout prostřednictvím individuálního profesního plánování, vzdělávání v oblasti informační techniky a
klíčových dovedností potřebných pro
uplatnění se na trhu práce a nově také
aktivní prezentací uchazečů o zaměstnání a spoluprací se zaměstnavateli na
vytvoření nových pracovních míst.
Činnosti zaměřené na podporu zaměstnávání jsou poskytovány ve čtyřech

regionálních střediscích v Olomouci,
Prostějově, Přerově a Šumperku. Pracovníci mají již bohatou zkušenost s individuálním přístupem ke svým klientům
a mohou dnes nabídnout širokou škálu
aktivit, které jim mají pomoci naplánovat svou profesní kariéru a v ideálním
případě nalézt zaměstnání. „Součástí projektu bude například motivační workshop,
jehož cílem bude specifikovat individuální
problémy účastníků ve vztahu k hledání zaměstnání a konfrontovat je s jejich
vlastními zdroji nebo setkání s již zaměstnanými osobami se zrakovým postižením.
Od těchto setkání si slibujeme, že namotivují účastníky k aktivnímu přístupu
k hledání zaměstnání,“ řekl Petr Zavadil,
manažer projektu.
Vzdělávací kurzy mají účastníky projektu motivovat, naučit správné komunikaci se zaměstnavatelem a spolupracovníky, ovládat písemnou komunikaci
ve firmě, efektivně naplánovat svůj čas

ke zvládání pracovních úkolů a orientovat se v pracovním právu. V novém projektu klademe ještě větší důraz na aktivitu a samostatnost klienta a chceme,
aby nebyl pouhým pasivním příjemcem
podpory. Účastníci projektu budou tak
mít možnost vytvořit svou vlastní DVD
profesní vizitku, setkat se se zaměstnavateli při exkurzích na pracovišti nebo
nabídnout své dovednosti zaměstnavateli na seminářích, určených k aktivní prezentaci uchazečů o zaměstnání.
„Díky projektu vznikne celkem 16 pracovních míst pro zrakově znevýhodněné
na částečné i plné úvazky. Půjde o rozmanité pracovní pozice – od operátorů PC,
přes rukodělné práce, správu areálu až po
pozice v moderní oblasti audiopřepisu.
Jedná se o přepis audiozáznamů do textové podoby (např. záznamy konferencí,
soudní jednání, zápisy z porad velkých
koncernů apod.),“ říká Jan Příborský, ředitel TyfloCentra Olomouc.

V rámci projektu hodlá TyfloCentrum
nadále spolupracovat zejména s úřady
práce, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Tyfloservisem
Olomouc a realizovat informační kampaň
zaměřenou na osvětu široké veřejnosti.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ
a ze státního rozpočtu ČR.
Mgr. Petr Zavadil, TyfloCentrum
Olomouc, o.p.s.
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN
Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO
FONDU PROSTŘEDNICTVÍM
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ
ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
Pracovní příležitosti pro ZP;
CZ.1.04/3.3.05/75.00156
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Chirurgické oddělení Nemocnice Prostějov získalo certifikát Centra pro řešení
kýl a stalo se tak součástí chirurgických
pracovišť v ČR, která se společně hlásí
k vytvoření a dodržování standardních
postupů v diagnostice, operační technice a pooperačním sledování těchto nemocných. Operace kýly patří mezi druhý
nejčastější výkon. V prostějovské nemocnici ročně lékaři odoperují okolo 300 kýl
různého druhu, a to včetně náročných
re-operací.
Podmínkou pro získání certifikátu byla
nepodkročitelná frekvence provedených
operací, sledování nemocných a vedení
jednotné databáze, která umožňuje vyhodnocení, zda byl zvolený postup správný. V rámci databáze je možno porovnat
výsledky celkem 11 českých pracovišť,
možné je však také mezinárodní srovnávání v rámci Evropské herniologické společnosti (EHS) či Americké herniologické
společnosti (AHS). „Pracoviště, která problematiku kýl považují za okrajovou, mívají
velké procento recidiv. Vývoj technologií,
sítěk (allotransplantátů) a vůbec techniky
operování kýly prochází dynamickým vývojem. Volba správného postupu a vhodného
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použití určitého typu síťky jsou bezesporu,
vedle zkušeností specializovaného operačního týmu, cestou k úspěšnému výsledku
a spokojenosti pacienta. Dalším důvodem,
proč by tyto zvláště pak složitější operace
měla provádět specializovaná pracoviště je
jejich nákladnost. Nesprávná volba materiálu a malá pozornost věnovaná operaci
kýly jsou často doslova vyhozené nemalé
prostředky, které ani nemocnému nepřinesou potřebný výsledek,“ vysvětluje význam
certifikace primář chirurgického oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Adolf
Gryga, CSc.
Lékaři chirurgického oddělení prostějovské nemocnice se mohou svými výsledky pyšnit. Jako první v České republice
provedli zákrok pomocí nové síťky “PhysioMesh“ k řešení velkých defektů stěny
břišní a jako první rovněž použili speciální
stapler („sešívačku“) „Securestrapp“ pro
fixaci kýlních sítěk. „Tento stapler byl původně vyvinut pro endoskopické operace, ale
my jsme prokázali jeho velmi výhodné použití i při otevřené operativně velkých kýl. O
zveřejnění našich zkušeností projevil zájem
informační bulletin výrobce,“ doplňuje primář Gryga.

Ročně na chirurgickém oddělení odoperují více než 300 pacientů s nejrůznějšími
druhy kýly, přičemž se mezi pacienty často
vyskytují i lidé ze vzdálenějších regionů.
„Velkou radost jsme měli například z výborného výsledku operace monstrózní kýly u
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dvou nemocných z Prahy, které pražské kliniky odmítly a dokonce jim naše pracoviště
doporučily,“ uzavírá MUDr. Adolf Gryga,
CSc.
Ing. Hana Szotkowská, mluvčí holdingu
AGEL, hana.szotkowska@agel.cz
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Stalo se již tradicí, že každým rokem
v červnu vyjíždí členové občanského
sdružení „Tajemství života“ za lidmi
různých skupin, aby předvedli kus umění v řezbářství a naučili zájemce vyřezávat misky z lipového dřeva. Ne jinak
tomu bylo i letos. Jako svoji základnu
si pro letošní rok zvolili camping v Baldovci. „Prostředí tu důvěrně velmi dobře známe a majitel a personál jsou nám
velmi nakloněni a vycházejí nám v naší
činnosti vstříc,“ řekl nám předseda
sdružení Michal Mucha. „Mohli jsme
tak využít nabídek sportovních a volnočasových aktivit, které areál nabízí,“
dodal Mucha.
Práce se dřevem je úžasná. U misek
se vystřídaly desítky dětí, z nichž skoro
všechny držely dláto v ruce poprvé v životě. „Hrozně mě to bavilo, a i když jsem
misku vyřezávala dva dny a měla jsem
mozol na prstě, mám z hotové misky neskutečně dobrý pocit,“ svěřila se jedna
z účastnic řezbářské dílny Lenka z Brna.
„Snažíme se uspořádat každým rokem tento řezbářský workshop, i když

Školství
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je to čím dál složitější a finančně náročnější,“ poznamenala šéfka projektu a
hlavní organizátorka Ivana Procházková. V termínu 18.6 – 22.6. si mohly jak
děti handicapované, tak z různých škol,
včetně sportovních vyzkoušet práci se
dřevem.
„Velice mě překvapilo, že akční sportovci, jako jsou třeba hokejisté, vydrželi u řezby i několik hodin,“ prozradila nám čerstvě vystudovaná učitelka
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základní školy Zuzana, která plnila na
řezbářské dílně roli instruktora. „Ráda
jsem viděla děti zrakově postižené, které
s námi byli i loni. Práce s nimi byla pro
mne opět další životní zkušeností,“ dodala instruktorka.
„Zúčastňuji se řezbářské dílny jako
řezbář a poslední roky jako odborný
garant od počátku. Jsem přesvědčen, že
myšlenka a obsah týdenních činností má
svůj význam a své opodstatnění. Mnozí

Sport

z účastníků workshopu tak třeba zjistí
svůj skrytý talent,“ poznamenal řezbář
a člen sdružení Ondřej Procházka. Třeba je toto řemeslo chytne, a dočkáme
se v budoucnu nějakého uměleckého
díla,“ doplnil s úsměvem jeho slova další z řezbářů a dlouholetý instruktor Petr
Pospíšil.
Poděkování patří Olomouckému kraji, který se finančně podílel na celém
projektu.
-mm-

Nad Holešovem lítaly kulky ze zbraní výsadkových veteránů
Jeden červnový pátek bylo slyšet po celý den
v holešovských lesích střelbu. Místní jsou možná zvyklí, ale lidé projíždějící krajem nemohli
tušit, o co jde. Klub výsadkových veteránů
Holešov totiž uspořádal na tento den pro své
veterány a pozvané střeleckou soutěž.
Dnes je tam policejní střelnice, ale do
roku 1969 zde cvičili v lesích Holešova
chlapi ze 7. výsadkového pluku zvláštního
určení. Tito protřelí muži ovšem nyní neměli nějaké vojenské cvičení, nýbrž měli za
úkol připravit střelecký trojboj. Bez pomoci
policie ČR by to ale určitě nezvládli. Střílelo
ze tří druhů zbraní. Samopalu vz. 58, pistole
vz. 82 a malorážky. Přijelo více jak 7 desítek
mužů a žen.
V organizaci a celém průběhu soutěže
byl vidět nejen vojenský duch a opravdová
hrdost příslušnosti k výsadkovému vojsku,

ale i neustálý smysl veteránů pro časovou
přesnost, poslušnost a úctu k určitým hodnotám.
Prostějovští výsadkáři opět ukázali, že
pokud mohou držet jakoukoli zbraň, mají
ji stále pevně ve svých rukou. V kategorii
družstev mužů obsadili 2. místo. Střelecké
partě ve složení Jaroslav Ondrejčák, Antonín Křivánek a Vladislav Holík chyběly
pouze 2 body od vítězství. V ženách zvítězila
s přehledem Soňa Holíková. V jedincích si
odvezl stříbrnou medaili v absolutním hodnocení Rudolf Zapletal, rovněž mu chyběly
jen 2 body od naprostého prvenství.
Velké poděkování patří organizátorům
této soutěže, ale i statutárnímu městu Prostějov, které akce Klubu výsadkových veteránů Prostějov finančně podporuje.
-mm-
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Odìvy pro každou ženu
Bývalá prodejna Netušilova, Prostìjov

NOVÁ PRODEJNA otevøená na adrese výrobce:
Smìr od Prostìjova:
U
zrcadla
pøed
školou
do prava, stále do kopce mírnì vlevo.
Na Stráži 546, Plumlov Po 350 m pøed barevnými
kontejnery na tøídìný odpad
Nabízíme výbìr z mnoha materiálù vzorovaných i jednobarevných
s možností vzájemné kombinace barev i velikostí od 34 do 58.
Nabídka zboží zahrnuje rùzné kostýmky, kalhoty, suknì, šaty, halenky,
topy, saka podšitá i bez podšívky, bundièky, kabátky, šály atd.
Odìvy pro nekonfekèní postavy je možné objednat z nabízených
materiálù a støihù s dodací lhùtou 1 týden. Jiný termín po dohodì.
Drobné úpravy u nás zakoupených výrobkù provádíme zdarma

sleva 30-50% na vše

U pøíležitosti otevøení nové prodejny
Slevy se nevztahují na objednávané odìvy

odboèit vpravo smìr dolù. Cíl 60 m
Otevøeno

Dopoledne
Odpoledne

Po až So
Po a St
Út a Čt

8.00 - 13.00
17.00 - 19.00
15.00 - 19.00

Na základì telefonické domluvy obsloužíme zákazníky
i mimo otevírací dobu vèetnì sobot, nedìlí a svátkù.

Telefon: 582 393 124 Mobil: 603 539 994
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TŠ HUBENÝ SBÍRALA MEDAILE
NA EVROPSKÉM TANEČNÍM ŠAMPIONÁTU
Celkem pět medailí dovezli tanečníci
TŠ Hubený z Mistrovství Evropy v street dance show a světového poháru disco dance 2012 s názvem Dance Shock!,
který se uskutečnil v půli června v Ústí
nad Labem.
Na mistrovství Evropy se nejlépe
dařilo malé skupině. Ve složení M.
Nevrlá, N. Zavřelová, Y. Kabilková, T. Kohoutková, K. Jachanová a
M. Možná s formací Gaga Express
v choreografii O. Berkyho, který
tančil i se zraněným ramenem, vybojovali krásné 3. místo. V juniorských sólech byla úspěšná také V.
Stejskalová (4. místo) a K. Jachanová obsadila sedmou příčku v hlavní věkové kategorii. Dobře si vedl
i O. Krysmánek, který získal stříbro. Smutek neskrývala A. Flajsarová, mistryně ČR v dětské street
kategorii, z šestého místa. „Porota
shledala vystoupení Alice jako málo
dětské. Jsme zklamaní, vždyť se
stejným vystoupením získala titul
mistra ČR“, uvedla šéftrenérka Kateřina Hubená.
V boji o světový pohár byli nejúspěšnější v duetech sourozenci Flajsarovi a
v dětské kategorii K. Rozkošová, obsadili nejvyšší stupeň vítězů. N. Kočařová
byla ve stejné kategorii na sedmé pozici. Ženy reprezentovaly i K. Jachanová,
M. Možná, A. Špalková a T. Rozkošová.
V mužích vytančil T. Stejskal šestou
pozici za děti a O. Krysmánek desáté
místo za dospělé. Dobře se vedlo i malým skupinám. Ostřílení tanečníci byli
s choreografií JUMP! na druhém místě.
Trenérka M. Vlachová je právem hrdá
na své svěřence sourozence Flajsarovy, děvčata Rozkošovy, D. Konečnou,
M. Vrbovou a N. Kočařovou, která se
daný den nemohla zúčastnit z důvodu
nemoci. Druhou malou skupinu tvořily malé děti s choreografií SWEET
CHICKS, pro které byla účast na mezinárodním poháru premiérou. Ve složení T. Stejskal, D. Svoboda, A. Špalková,
T. Kaštylová, A. Dohnalová a A. Cibulková vytančili pod vedením M. Možné
krásnou desátou pozici.

Soutěže se zúčastnil rekordní počet
českých tanečníků, celkem na stadion
dorazilo přes dva tisíce soutěžících z
celého světa. V porotě zasedly mezinárodní špičky z Itálie, Slovinska, Slovenska, Ruska, Polska, Chorvatska a České
republiky.
Všichni
účastníci
tanečního
klání tancovali jako o život a pa-

tří jim jménem vedení TŠ Hubený velké díky. Nemalé poděkování náleží i rodičům za jejich
finanční a časovou obětavost a také
městu Prostějov za finanční podporu.
Závěrem zveme všechny zájemce o
hip hop, street a disco na stále probíhající zápis do kurzů rekreačního
tance, info na tel. 602 755 856. -red-
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Výlet do Mostkovic
Za velmi pěkného počasí se uskutečnila v sobotu 16. 6. 2012 exkurze do kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, kterou pořádala Moravskoslezská
Akademie v Prostějově. Většina účastníků přijela na kole, někteří autobusem.
V kostele na účastníky čekal pan Ludvík
Benýšek, který měl připravené kopie různých historických dokumentů. Seznámil
nás s historií obce, která je velmi stará a
je o ní zmínka v listině Jindřicha Zdíka z
roku 1131.
Obec Mostkovice byla roku 1223 darována králem Přemyslem ženskému augustiánskému klášteru v Olomouci. Stavba kostela byla zahájena v roce 1393. Při
opravě kostela v roce 1894 byly nalezeny
starobylé gotické fresky z období vzniku
kostela čili ze 14 století.
Teprve v našem století se podařilo
fresky obnovit. Na jejich obnovení se podílela akademická malířka
Miroslava Trizuljaková, která o díle
píše:“..zůstávám v úžasu nad tím, že
před 600 lety už existovala na tomto
místě tak vyspělá společnost, s tak
velkou úctou k Bohu a Panně Marii.....“. Na nástěnných malbách je
obraz Nanebevzetí Panny Marie, Korunování Panny Marie, Panna Marie
ochranitelka, Svatý Jiří, Ukřižování,
Klanění Tří králů.
Pan Benýšek nám ukázal mnoho zajímavých listin, velký zájem byl o dokumenty ze stavby Plumlovské přehrady
z roku 1911. Mezi významné rodáky
obce patří ThDr.František Cinek , který
byl profesorem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci. Na závěr
exkurze jsme si prohlédli faru, kde jsme
zastihli otce Pavla Caha v pilné práci při
její opravě.
Vedoucím exkurze byl Ing.Václav Kopečný.
Věra Pospíšilová
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Adresa:
Podºbradovo námºstí 13
Prostºjov
Otevírací doba:
PO–PÁ 8:00–18:00
SO
8:00–12:00
Kontakt:
IVONA BÁjKOVÁ
tel.: 773 503 524
posta.ibatkova@ceskapojistovna.cz
LENKA HOMOLOVÁ
tel.: 776 576 229
posta.lhomolova@ceskapojistovna.cz
MARTINA KAVOVÁ,TEL: 582300471

AKTIVNÍ DEN ZDRAVÍ
v Lázních Slatinice
Slatinice/pr - V sobotu 14. července bylo pod Kosířem živo. Lázně
Slatinice pořádaly za přispění Olomouckého kraje již druhý ročník
dne otevřených dveří s názvem AKTIVNÍ DEN ZDRAVÍ.
Návštěvníci se mohli nechat proškolit fyzioterapeuty, jak správně používat
hole Nordic walking a pod jejich dohledem si projít místa, kudy chodil Josef Mánes či navštívit pomník letecké
havárie z roku 1998. Po procházce si
pak bylo možné zacvičit jógu, tai-chi,
power jógu se zkušenými instruktory
v lázeňských parcích nebo se zchladit
v bazénu a vířivce.
V knihovně lázeňského domu Morava probíhaly přednášky lékařů na témata revmatoidní artritida, osteoporosa
a totální endoprotéza následované Mgr.
Podhornou s povídáním o gemmoterapii.
Velký zájem byl o mobilní ordinaci pojišťovny Metal-Aliance, kde
lékaři zdarma prováděli preventivní vyšetření kůže, osteoporosy a očí.
„Zvláště u osteoporosy a nemocí kůže
je včasné zjištění nemoci velmi důležité pro další léčbu,“ poznamenal člen
představenstva lázní Tomáš Vysloužil.

Děti také nepřišli zkrátka a mohli si
zadovádět na skákacím hradu, trampolíně nebo s pejsky paní Kočí, vycvičenými pro canisterapii. V parku Ladislava Foltýna pak každého upoutala
výstava dílek dětí, které se zúčastnily
soutěže Nakresli lázně. „Mám velkou
radost, kolik dětí se přihlásilo. Tato
soutěže bude mít určitě své pokračování,“ přislíbil Vysloužil.
Soutěžní klání proběhlo i mezi dospělými, a to v soutěži „O Hanáckou
specialitu“. Ti nejúspěšnější byli vyhlášeni ještě během dne, oceněni ale byli
také všichni účastníci tohoto klání. Ceny
vítězům předala manželka majitele lázní
paní Vybíralová. Tečkou za celým dnem
byla tři vystoupení taneční školy Pirouette z Prostějova a muzikálové představení
Divadla Slunečnice z Brna.
Akce se zúčastnilo na dvě stovky
návštěvníků, kteří si za splněné úkoly
mohli odnést milou vzpomínku v podobě diplomu „Aktivního človíčka“.
„Aktivní den zdraví není o masové
návštěvě jako u jiných akcí, které pravidelně pořádáme, ale o osvětě. Zdraví
totiž máme jen jedno a musíme o něj
pečovat,“ dodal Tomáš Vysloužil.

 Prodej a montáž veškerých podlahových
krytin a interiérových dveří
 Kompletní přípravné práce
 Stavební práce

 obklady

 dlažby

 sádrokartony

MÍSTO TŘÍ STOVEK JSEM PLATIL
DESÍTKY TISÍC KORUN
Oprava auta mě přišla pěkně draho. A to nemusela
Dnes už snad nikdo nejezdí
do zahraničí bez cestovního
pojištění. Ovšem na pojištění
automobilu někdy zapomínáme.
Tak jako já před čtyřmi roky, když
jsme s přáteli vyrazili autem do
zahraničí.
Jeli jsme vozem a na něm jsme
byli všichni závislí. Důležité bylo,
abychom se ve
správnou hodinu dopravili
na určené místo ve Francii.
Odjezd
jsme
si naplánovali
s dostatečnou
rezervou času
více jak 12
hodin a vyrazili jsme. Cesta ubíhala velmi rychle mohli jsme se podle propočtů
zastavit i v Paříži na rychlou prohlídku Eiffelovky. Nic není tak růžové,
jak vypadá, a má-li se něco pokazit,
tak se to pokazí. Po ujetí cca 700 km
přestalo fungovat dobíjení a auto se
po pár kilometrech zastavilo. Dálnice v Německu, několik minut do
půlnoci, kolem samý les a rychle jedoucí auta. Co teď udělat? Naštěstí
zafungovala asistence u povinného
ručení a přijel odtahový vůz ADAC
a z dálnice nás odvezl. Avšak pouze
k nejbližšímu servisu. A co teď dál?

Přečkali jsme noc na parkovišti před
servisem a ráno přijel servisní technik, který zjistil, proč vozidlo nejede. Šlo o poruchu na alternátoru a
dalších součástkách, do nichž nikdo
nevidí a do poslední chvilky fungují,
dokud se nepokazí. Vozidlo nám sice
opravili, oprava však stála několik
desítek tisíc korun. Dnes už bych
tuto situaci řešil velice elegantně.
Uzavřel bych
si na pracovišti
ASTORIE a.s.,
Kostelní ul. 15
(vedle restaurace
Jadran)
v
Prostějově
nebo v Konici
na Masarykově
náměstí
67
vedle
zeleniny k cestovnímu pojištění i službu
HOLIDAY a dostal bych na 5 dnů
zapůjčené náhradní vozidlo a moje
by odtáhli až 3000 km, kam bych si
řekl. Pokud bychom čekali na službu,
i nocleh pro všechny členy posádky
bychom měli uhrazený. Potom by mě
celý náklad na opravu v zahraničí
vyšel na 280,-Kč za pojištění.
Stále mám na mysli babiččino
oblíbené rčení: Kdyby jsou chyby.
Příště už musí být připravený. Auta
jsou jen stroje a i ty se mohou pokazit a to najednou a v době, kdy to
nejméně čekáme.

HODINÁŘSTVÍ SKOUMAL
VÁS ZVE NA SEZNÁMENÍ
SE ŠVÝCARSKÝMI HODINKAMI WENGER
• při výměně baterií provádíme
zkoušku vodotěsnosti
• opravy hodinek a hodin

PODLAHY tel.: 608 675 418
STAVEBNÍ PRÁCE tel.: 774 716 187
E-mail: info@podlahy-masek.cz
Pokládáme i materiál Vámi zakoupený u jiných prodejců
Zaměření a vypracování nezávazného rozpočtu ZDARMA
Odborné poradenství

WWW.PODLAHY-MASEK.CZ

AKCE SRPEN

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

