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Kulturní měsíčník

na stranách 13-24

Prostějovské léto plné zábavy opět startuje!
Foto: Lukáš Andrýsek
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Masarykova
společnost
v Prostějově
Masarykova společnost je celostátní organizace, která má pobočky
v řadě měst a jak známo, také v Prostějově.
Společnost si klade za cíl rozvíjet
Masarykův duchovní a mravní odkaz, připomínat jeho dílo a vše, co
z něj vyplývá.
Celostátní předsedkyní Masarykovy společnosti je Jana Seifertová,
dcera básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny.
Masarykova společnost v Prostějově má za sebou úctyhodnou činnost.
Zorganizovala řadu přednášek, promítání videozáznamů (např. z odhalení pomníku TGM v Prostějově),
úzce spolupracuje s místní TJ Sokol
I, zúčastňuje se pravidelně všech pietních připomínek velkých výročí a
podílela se také na obnově pomníku
T.G. Masaryka v Prostějově.
To bylo dáno zejména tím, že prakticky téměř všichni členové prostějovské odbočky jsou také členové Sokola,
který byl při obnově Masarykovy sochy činitelem nejvýznamnějším.
Nezastupitelná úloha při obnově
pomníku TGM zejména Jana Přidala
či Ing. Karla Taberyho byla již po zásluze oceněna.
V poslední době vinou souběhu
smutných okolností došlo k jistému
útlumu práce prostějovské pobočky.
Poslední schůze pobočky v červnu
tohoto roku konstatovala, že práci
předsedy pobočky vykonávala svědomitě a zodpovědně jednatelka pobočky jako úřadující předsedkyně paní
Dagmar Smékalová. Ta navrhla,
aby se hlasovalo o novém předsedovi prostějovské pobočky. Hlasováním
byl jednomyslně zvolen PhDr. Václav Kolář, člen zastupitelstva, který
paní Dagmar Smékalové poděkoval
za obětavou práci a slíbil, že se bude
snažit získat k práci na Masarykově
odkazu i mládež. Ocenil i podporu ze
strany města, zejména ze strany primátora města Miroslava Pišťáka.
Rozvíjet dnes odkaz TGM je nelehký úkol. Vycházejí sice spisy TGM,
ale čtenářskou obec nemají příliš
velkou. Na jedné straně je třeba
rozloučit se s povrchní tatíčkovskou
legendou, na druhé straně je třeba
inspirovat se především mravním
apelem života a díla Tomáše G.
Masaryka. Hodnoty, které Masaryk
představoval, jsou kovu trvalejší…
-red-
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HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2012
10.7. blok č. 34 Dolní – obslužná
(Dolní 26-30), Dolní – parkoviště 1 (U
tří bříz), Dolní – parkoviště 2, Dolní –
parkoviště 3, Dolní – parkoviště 4 (nové),
Dvořákova (Ječmínkova – Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Dolní
– vnitroblok (Dvořákova – Dolní 26, 28,
30)
11.7. blok č. 35 Dvořákova (Šárka –
dálnice), Jezdecká (Šárka – Okružní),

Okružní (Lidická – Jezdecká), Okružní
– vnitroblok (Lidická – Jezdecká) Šárka,
Šárka – vnitroblok
12.7. blok č. 36 Balbínova, Dobrovského (Lidická – Tylova), Jezdecká (Dolní –
Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská – Lidická), Pešinova, Studentská
17.7. blok č. 37 Dobrovského (Tylova
– Brněnská), Dobrovského vnitroblok,
Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín,

Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská obslužná 2
18.7. blok č. 38 Letecká (Joštova –
VÚ), Letecká (k Mechanice), Dolní
(přejezd – Kojetínská), Kralická (Dolní –
Průmyslová), Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo od Kojetínské),
Kralická – Kojetínská – spojka
19.7. blok č. 39 Za Drahou, Průmyslová

24.7. blok č. 40 J. Hory, M. Majerové,
M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Z.
Wintra
26.7. blok č. 41 sídl. Svornosti, sídl.
Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky
(Tovární – J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Olomoucká – Vrahovická), Tovární – parkoviště, Zátiší - plocha

Kancelář FTL v novém
Z budovy v hlavním prostějovském vlakovém nádraží se nedávno přestěhovala
kancelář dopravce FTL, a to na ulici Svatoplukovu. Nová kancelář se tak nachází
pouze pár desítek metrů od svého někdejšího působiště.

POZOR NA PŘESUNY NĚKTERÝCH PRACOVIŠŤ

MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA!

Přesun Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova
V souvislosti s rekonstrukcí historické budovy prostějovské radnice se na dobu
určitou přestěhoval Stavební úřad. Ten nyní funguje v budově Vrahovická ulice 4
a (někdejší působiště odboru dopravy). Stavební úřad bude v náhradních prostorách působit přibližně do konce letošního roku.
Přesun pracoviště oddělení nakládání s majetkem města:
Pracoviště oddělení nakládání s majetkem města Odboru správy a údržby majetku města je budovy radnice na náměstí T.G.Masaryka přestěhováno do náhradních prostor v ulici Školní. Zde bude fungovat do 22.08.2012.
Přesun pracoviště matriky
I pracoviště matriky se kvůli rekonstrukci radnice dočasně přesouvá. Přibližně
do února 2013 bude fungovat v budově ve Školní ulici, kanceláře 328a) – 329.
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.
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.
Uzavření registru obyvatel, občanských průkazů
a cestovních dokladů
V souvislosti s plánovaným stěhováním oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů z budovy radnice na nám. T. G. Masaryka 130/14 do prostor v budově Školní 4 a přemístěním fotokabinek bude v termínu 3. a 4. července 2012
provedena montáž dvou fotokabinek v prostorách ve Školní 4.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost budou obě pracoviště registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve dnech 3. a 4. 7. 2012 uzavřena. V pondělí dne 9. července 2012 bude zahájen provoz pracoviště cestovních
dokladů, občanských průkazů a registru obyvatel na Školní ulici již bez omezení. Pracoviště cestovních dokladů již na Školní ulici zůstává.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova
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Rada města Prostějova deklaruje
vůli statutárního města pronajímat
městské pozemky pro účely zřízení
a užívání odstavných ploch osobám,
které jsou držiteli průkazu ZTP/P
nebo jejichž rodinný příslušník je
držitelem průkazu ZTP/P v odůvodněných případech za zvýhodněných
podmínek.
„Prakticky to znamená, že tito lidé
se mohou obrátit na Odbor správy a
údržby majetku města a pokud doloží

potřebné dokumenty, bude se jejich
žádostí zabývat rada. V současné
době činí pronájem jednoho čtverečního metru městského pozemku,
který je užíván jako odstavná plocha
200 Kč + DPH za rok. Ke všem žádostem budeme přistupovat individuálně
a budeme se snažit vyjít žadatelům
vstříc,“ uvedl 1. náměstek primátora
Jiří Pospíšil.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova
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ÚOHS vydal stanovisko ke smlouvám s MANTHELLANEM
Město Prostějov obdrželo vyjádření
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k podnětu na přezkum postupu při
uzavření smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem a společností MANTHELLAN.
„Úřad si od nás vyžádal veškerou dokumentaci pořízenou v souvislosti s nájmem a případným následným prodejem městských nemovitostí společnosti
MANTHELLAN. Nezjistil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by
město Prostějov postupovalo při uzavření smlouvy v rozporu se zákonem. Z tohoto důvodu neshledal ani žádné důvo-

dy pro zahájení
správního
d
h
h řízení z moci
úřední,“ citoval z oficiálního vyjádření
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.
V průběhu dvou měsíců je to tak již
druhé úřední stanovisko, které v této věci
město obdrželo. V březnu letošního roku
přišlo obdobné vyjádření Ministerstva
vnitra, které taktéž neshledalo v postupu
města rozpor se zákonem.
„Obě tato vyjádření jsou pro nás velmi
důležitá a jsme rádi, že se opět potvrdilo,
že celý proces byl v souladu s platnou legislativou,“ uzavřel Pospíšil.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova

Ceny města Prostějova předány
V úterý 22. května 2012 byly v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně předány
Ceny města Prostějova za rok 2011. Pracovní skupina vybírala z bezmála tří desítek návrhů.
Některé osobnosti přitom byly nominovány i více subjekty. Šestici nových držitelů tvoří:
Maud Michal Beerová – za zachování historické paměti na židovské občany
Mgr. Renata Čekalová – za dlouhodobé působení v oblasti sociálních služeb

Leopold Färber – za činnost předsedy Historicko-dokumentační komise OV ČSBS
Prostějov

Svoz bioodpadu probíhá v Prostějově od
listopadu loňského roku a to každý sudý týden
v sobotu.
Od července 2012 dojde ke změně svozového dne ze soboty na pátek.
Důvodem změny jsou podle svozové společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. technické a
provozní důvody. Množství svezeného bioodpadu je větší než se předpokládalo a dále se zvyšuje počet bionádob, kdy do systému vstupují
nádoby, které si občané pořizují jako vlastní.
Dalším důvodem je skutečnost, že řada občanů na víkend odjíždí mimo Prostějov a sobotní
termín jim nevyhovuje.
Změna svozu začíná pátkem 6. července
2012 a svážet se bude každý pátek a to vždy
v sudý a lichý týden půl města (viz. níže uvedený seznam). Svoz bude probíhat v době od
13.30h do 22.00h.
Občané budou informováni o dnech vývozu jejich bionádoby lístkem do schránky, kde
budou napsány termíny vývozu až do konce
roku 2012.
Telefonické dotazy možno směrovat na
INZERCE

MUDr. Bohumil Hruban, CSc. – za publikační a charitativní činnost

MUDr. Radomír Růžička, CSc. – za publikační činnost v oblasti tradiční čínské
medicíny (akupunktura, akupresura)
Adolf „Došín“ Vlk, in memoriam – za propagování sokolské myšlenky.
V Radničních listech – části PRO – budeme postupně přinášet medailonky všech
oceněných osobností.
Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

Změna svozu bioodpadu
MMPv pí. Ilonu Kovaříkovou – tel. 582 329559
nebo spol. .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. p. Pospíšila
– tel. 737 242157.
Seznam ulic svozu
bioodpadu podle abecedy
Pátek – lichý týden ulice:
5. května, Antonína Slavíčka, Anenská, Borová, Boženy Němcové, Brandlova, Březinova,
Bulharská, Čechovická, Česká, Dělnická, Domamyslická, Dr. Horáka, Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, Duhová, Dykova, Emila Králíka, Esperantská, Fanderlíkova, Gen. Sachera,
Gen. Dudy, Habrová, Hloučelní, J.V. Myslbeka,
Jabloňová, Jana Olivetského, Jana Švermy, Jana
Zrzavého, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Kučery,
Jasanová, Jasmínová, Javoříčská, Ječná, K rybníku, Karafiátová, Kosířská, Kpt. O. Jaroše,
Krasická, Krokova, Lipová, Lísková, Luční,
Máchova, Manhardova, Mlýnská, Mozarto-

va, MŠ Rumunská (Krokova), Na Blatech, Na
Brachlavě, Na Okraji, Na Splávku, Na Vyhlídce,
Nerudova, Obránců míru, Okružní, Ovesná,
Ovocná, Plumlovská, Pod Vinohrádkem, Polišenského, Polská, Průchozí, Resslova, Riegrova,
Rostislavova, Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská,
Ruská, Růžová, Sídl. svobody, Slunečná, Stanislava Manharda, Stroupežnického, Šeříková,
Šípková, Šlikova, Třešňová, Určická, V Loučkách, V Polích, V Zahradách, Vasila Škracha,
Višňová, Vrbová, Waitova, Wichterlova, Za
Humny, Zahradní, Západní, Zlechovská, ZŠ a
MŠ Melantrichova, ZŠ Dr. Horáka, Žitná
Pátek – sudý týden ulice:
Aliose Krále, Arbesovo nám., Balbínova,
Barákova, Bohuslava Martinů, Bratří Čapků,
Brněnská, Budovcova, Čechůvky, Čs. armádního sboru, Čs. odboje, Daliborka, Divišova,
Dobrovského, Dolní, Dvořákova, Erbenova,
Havlíčkova, Hrázky, Husitská, Husovo nám.,
Hvězda, Hybešova, Ivana Olbrachta, Jana

Rokycany, Janáčkova, Jano Köhlera, Jaroslava
Křičky, Jezdecká, Jihoslovanská, Josefa Hory,
Josefa Suka, Knihařská, Kollárova, Komenského, Kotěrova, Kotkova, Kpt. Nálepky, Kubelíkova, Libušinka, Lidická, Lužická, Majakovského,
Marie Majerové, Mikoláše Alše, Miličova, MŠ
Husovo nám., MŠ Partyzánská, MŠ Smetanova, Na Příhoně, nám. Padlých hrdinů, nám.
T.G. Masaryka, nám. Spojenců, Okružní,
Olomoucká, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, Partyzánská, Pernštýnské nám., Pešinova,
Petra Jilemnického, Petrské nám., Pod Kosířem, Prešovská, Příční, Puškinova, Rejskova,
Rozhonova, Sadová, Sladkovského, Slovenská,
Sokolovská, Sokolská, Sportovní, Studentská,
Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, Švabinského, Tetín, Tovačovského, Trávnická, Trpínky,
Třebízského, Tyršova, Újezd, Václava Talicha,
Veleslavínská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava
Nováka, Vrahovická, Vrchlického, Vrlova,
Winklerova, Wolfova, Wolkerova, Za Kosteleckou, Zátiší, Zborov, ŽS a MŠ Palackého, ZŠ E.
Valenty, ZŠ Majakovského, Žešov.
-ik-
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Dopravní opatření v Žešově a Vrahovicích
Ve dvou příměstských částech,
konkrétně v Žešově a Vrahovicích
přibude dopravní značení, jehož
cílem je zvýšit bezpečnost zejména
při pohybu dětí.
„Konkrétně jde o čtyři značky Děti

doplněné dvěma žlutě blikajícími světly
napájenými ze solárních panelů a záložního zdroje,“ upřesňuje náměstkyně
primátora Alena Rašková. Toto značení
bude umístěno v prostoru s častým výskytem dětí, tedy v prostoru křižovat-

Radní města Prostějova vyhověli žádosti Okrašlovacího spolku a schválili
záměr výpůjčky dvou částí pozemku u
hlavního nádraží v Prostějově o celkové
výměře 4 m2. Jsou zde umístěny dvě lavičky speciálně upravené pro teenagery.
„Teenageři rádi sedávají na opěradlech
laviček, což jim nyní chceme umožnit.
Je to takový náš vstřícný krok směrem k
této věkové skupině. Lavičky jsou upraveny tak, aby sezení na opěradle bylo pohodlné a bezpečné, samozřejmě za podmínky pevného ukotvení do země nebo
ke zdi. Zároveň bychom tímto opatřením
předcházeli nepříjemnostem, kdy se starINZERCE

ší lidé nebo rodiče s malými dětmi posadí na klasickou lavičku, kterou předtím
obsadili právě teenageři a pak mnohdy
zjišťují, že sedátko je špinavé od bláta a
prachu. Tyto lavičky by zkrátka byly určeny jen pro ty náctileté,“ vysvětlila předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada
Sokolová.
Nápad pochází původně z Německa,
úspěšně jej už aplikovali v některých
městěch, například v Táboře. „Teenagerské“ lavičky vyrobili v prostějovské
Střední škole automobilní, Okrašlovacímu spolku je věnovali jako sponzorský
dar.
-jap-

ky u autobusových zastávek v Žešově a
v místě někdejšího přechodu pro chodce
u prodejny potravin a hasičské zbrojnice
ve Vrahovicích.
„Toto dopravně bezpečnostní opatření si vyžádá náklady ve výši zhruba 180

tisíc korun. Domníváme se však, že jsou
to účelně vynaložené prostředky, které
pomohou zvýšit bezpečí dětí,“ dodal 1.
náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova
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6x ORBIT+VIBRAČNÍ PLOŠINA+STOLY+ROLLETIC
ZA 560,- / sleva 30%
30%/
DOPORUČUJEME:

ANTICELULITICKÉ MASÁŽE
KOKOSOVÝ PEELING CELÉHO TĚLA
LYMFATICKÁ MASÁŽ OBLIČEJE



letní sleva 20%
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Ptáte se na:
OPRAVU SILNICE V OLOMOUCKÉ ULICI
O zodpovězení této otázky jsme požádali Mgr. Aloise Mačáka, MBA, náměstka hejtmana Olomouckého kraje a
člena Rady města Prostějova.
Rada kraje schválila v červnu tohoto
roku opravu silnice v Olomoucké ulici
v její celé délce. Tato oprava bude stát
zhruba 4 miliony korun. Silnice je do-

pravně velmi zatížená se značně opotřebovaným povrchem. Stávající vozovka bude odfrézovaná a položena nová
obrusná vrstva asfaltobetonu. Je počítáno také s předlážděním autobusového
zálivu a provedením nového vodorovného dopravní značení. Nyní připravujeme výběrové řízení. Je předpoklad, aby
se oprava realizovala v prázdninových

měsících, zřejmě v srpnu. Chceme najít
vhodné řešení, aby tato oprava mohla
probíhat za provozu a účastníky silničního provozu co nejméně obtěžovala. Na
tomto řešení se však musíme dohodnout
s Odborem dopravy Magistrátu města
Prostějova.
Mgr. Alois Mačák, MBA
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a člen Rady města Prostějova

Chodecká tour přilákala pět set zájemců o zdravý pohyb!
Červencová lekce bude seznamovací
474! To je konečný součet registračních lístků účastníků prostějovské části
Tour nordic walking 2012, která se konala v sobotu 2. června v Kolářových
sadech. Je to zhruba o sto víc, než napočítali v Hradci Králové či skoro dvakrát
tolik než v Brně.
Hlavní organizátoři seriálu akcí propagujících severskou chůzi - Jaruška Morávková z občanského sdružení Nordic
Walking Live a Marek Schromm z firmy
Birki - tak mohli být více než spokojeni.
Ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou
Metal Aliance a pod záštitou projektu
Zdravé město Prostějov, náměstkyně primátora RNDr. Aleny Raškové a MUDr.
Zdeňka Dokládala ze zdravotnického
centra Medicom´s se podařilo představit

nordic walking stovkám lidí, pro něž se
chůze může stát velmi zdravou a přitom
zábavnou součástí života.
Spousta zájemců už tedy zvládá techniku a ví, k čemu je severská chůze dobrá, ale - nemá s kým chodit. Vyrážet s
holemi individuálně většinu lidí nebaví,
sami se “nedonutí” a občas se také stydí.
Řada takových připomínek mě nakonec
inspirovala k nápadu zorganizovat příští
lekci v rámci Zdravého města Prostějov
nejen jako výukovou, ale zároveň jako
seznamovací. V úterý 17. července v 17
hodin mohou tedy na tradiční místo u
hvězdárny v Kolářových sadech přijít
i účastníci předchozích lekcí, kteří se
mohou pokusit vytvořit dvojice či malé
skupinky k pravidelným výšlapům. Třeba
se to nepodaří, ale za zkoušku to určitě

Město dalo dětem dárek
Malování na trička, výstup na věž radnice, návštěva obřadní síňě… I takový může
být Den dětí. Město Prostějov nabídlo – a děti 5.tříd se zúčastnily. Odnášely si vlastnoručně vyrobený dárek a pěkné nevšední zážitky. Zážitek připravily i nám dospělým. V obřadní síni si zahrály skvělé divadlo. Děkujeme.
Pavlína Novotná
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

stojí. Protože na nordicu je, stejně jako
u ostatních pohybových aktivit, důležitá
pravidelnost.
A pro jistotu připomínám, že zájemci
o výuku chůze, kteří nemají vlastní hole,
se musejí předem přihlásit na telefonu

732 635 360 nebo mailem na adrese sehnalovalenka@seznam.cz a uvést svou
výšku, abych jim mohla vzít správné hole
k zapůjčení.
Na setkání se těší cvičitelka
Lenka Sehnalová

INZERCE

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV
-HELEN DORON EARLY ENGLISH
Zahájen zápis na školní rok 2012/2013:
„DO NOT BE FOOL, WE ARE COOL“
Prostějov/pr - Angličtina pro děti Prostějov-Helen Doron Early English zahájila od
května 2012 zápis do kurzů na příští školní
rok. Bezplatné ukázkové hodiny budou realizovány v Prostějově ad hoc, všichni noví
zájemci se budou moci zúčastnit hodin
s aktuálními studenty Angličtiny pro děti,
pro větší skupiny, zejména nejmladších
studentů, budou domluveny ukázkové hodiny. Pro studenty ve Vyškově a Drnovicích
jsou stanoveny pevné demo hodiny během
prvních dvou červnových pátků. Angličtina
vzkazuje všem potenciálním studentům:
„DO NOT BE FOOL, WE ARE COOL!“
Čerstvou novinkou nebo spíš novinou Angličtiny pro děti Prostějov je otevření Learning
Centra English for Children (Angličtiny pro
děti) v Salzbursku pod vedením prostějovské
manažerky a lektorky Angličtiny pro děti Prostějov Evy Šmídové. Prostějovská angličtina
tak konečně dostává plnohodnotného zahraničního sourozence a zájemci z řad studentů
HDEE se mohou těšit na prázdninové pobyty
u našich sousedů s mezinárodními lektory.
Lektoři Angličtiny pro děti Prostějov se
v květnu zúčastní Mezinárodní konference

angličtinářů v Praze za osobní účasti zakladatelky Helen Doron Early English-Helen
Doron. Z avizovaných novinek určitě všechny
mladé studenty potěší aktualizace kurzů pro
nejmladší, v nichž se mohou mimo jiné těšit
na nové DVD s animovanými hrdiny, které
děti poznají na hodinách a s nimiž budou
kromě zpívání, tancování a výtvarných aktivit,
zažívat nejrůznější dobrodružství.
Osmého června bude Angličtina předprázdninově dovádět a rozdávat vysvědčení
v zahrádce Národního domu. A pak už se
bude nezadržitelně řítit na letní tábory angličtiny: od 14. 6. v Jeseníkách (Po stopách
Pippi dlouhé punčochy) a od 13. 8. příměstský v Prostějově.
Více najdete na
www.angličtinaprodetiprostejov.cz.
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V současné době probíhá v prostorách
prvního patra západního křídla prostějovského zámku rekonstrukce a adaptace pro
využití Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose – bude zde probíhat výuka literárně – dramatického a tanečního
oboru umělecké školy. Vzhledem k tomu,
že v dotčených prostorách se nachází velká
část cenné renesanční interiérové výmalby
zámku, pocházející z 16. století, která je
velmi dobře dochovaná, navrhli pracovníci oddělení památkové péče restaurovat
a prezentovat alespoň malou část těchto
maleb pro veřejnost, a to v prostorách
s reprezentativnějším budoucím využitím - v budoucím tanečním sále a předsálí v severozápadním nároží zámku.
Zámek v Prostějově je volně stojící
čtyřkřídlou patrovou stavbou s obdélným půdorysem, pocházející již z doby
rané renesance. Byl postaven za Jana
a Viléma z Pernštejna v první polovině 16. století (před rokem 1531), o půl
století později proběhla za Vratislava
II. z Pernštejna jeho rekonstrukce a dostavba. Zámek byl od počátku zamýšlen jako reprezentativní panské sídlo,
a to i přes skutečnost, že byl součástí
severní fronty městského opevnění (na
místě zámku dříve stávala Kostelecká
městská brána, která byla zbořena a na
jejím místě v hradbách byl vystavěn zámek). Na stavbě se podíleli významní
umělci té doby – například kamenická
huť ve slezském Briegu (dnes Brzeg nedaleko Wroclavi v Polsku), stavitel Gaspar Cuneo, kameníci a sochaři Michael
Kramer a Stanislav Ludwig a další. Za
třicetileté války, roku 1643, byl zámek
vypleněn švédským vojskem (v té době
byly zřejmě zničeny i renesanční arkády na nádvoří zámku) a z původně
reprezentativního šlechtického sídla se
stal převážně pouze hospodářský objekt. Sloužil tak například jako sýpka,
sklady, židovské vězení nebo byty. Na
počátku 20. století byl zámek přebudován pro potřeby svého tehdejšího majitele - Úvěrního spolku Záložna a zastavárna v Prostějově, a získal některé
své, dnes již typické, prvky – například
známá figurální sgrafita s výjevy z ha-

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

Na snímku vlevo je záklenek s medailonky a dekorativní výmalbou. Na pravém snímku jsou malby v předsálí s nápisy a kresbami hlinkou, znázorňujícími asi prostějovský zámek.
náckého života a historie podle návrhů
Jano Köhlera.
Skutečnost, že i přes pohnuté osudy se
na zámku zachovala cenná interiérová výmalba, pocházející již z období renesance,
byla známa již delší dobu. Již při zmíněné
přestavbě zámku na počátku 20. století zachytil tehdy Tomáš Štětka, učitel kreslení
místní reálky, na svých kolorovaných kresbách řadu míst, kde se malby nacházely, a
také jejich tehdejší podobu. Existence maleb byla později potvrzena při průzkumech
na počátku tohoto tisíciletí, kdy se začalo
přemýšlet o důstojném využití zámku a
jeho nutné rekonstrukci (až do roku 2005
byly na zámku byty či fotoateliér, donedávna také známá vinárna ve sklepních prostorách). V prosinci 2011 proběhl v prostorách 2. nadzemního podlaží západního

křídla zámku restaurátorský průzkum, který potvrdil, že malby jsou velmi celistvě
zachovány a mají vysokou uměleckou
hodnotu. V té době se ještě předpokládalo,
že pocházejí z doby přestavby zámku v 2.
polovině 16. století.
Po odsouhlasení vedením města Prostějova byly na restaurování a budoucí
důstojnou prezentaci maleb vyčleněny
potřebné finanční prostředky. Z oslovených restaurátorů byla nakonec vybrána zkušená restaurátorka akad. mal.
Yvona Ďuranová, která pracovala také
na restaurování maleb z téhož období
na pernštejnském zámku v Pardubicích
a řadu let restauruje cennou vnitřní výmalbu kostela sv. Jana Nepomuckého
v Prostějově.
Restaurátorské práce započaly s příchodem jara. Hned po provedení první části
odkryvu omítek a konzervace maleb bylo
zjištěno, že malby jsou velmi dobře a souvisle dochovány (lépe, než se předpokládalo) a že se jedná o historický unikát a ne-

pochybnou turistickou zajímavost – zcela
jistě totiž pocházejí již z doby rané renesance, neboť podle některých fragmentů,
zejména šelmberského erbu, lze velmi
přesně určit dobu jejich vzniku. Erb šlechtického rodu Šelmberků v záklenku arkýře
v severozápadním nároží zámku, doplněný
erbem pernštejnským, zde nepochybně
symbolizuje manželku Jana Bohatého z
Pernštejna – Hedviku ze Šelmberka. Sňatek
se uskutečnil v roce 1527 a paní Hedvika
zemřela v roce 1535, malby tedy zcela jistě
vznikly v tomto krátkém časovém rozmezí. Malby na prostějovském zámku (pozn.:
nejedná se o fresky, jak se často mylně uvádí, ty vznikaly odlišnou technikou – byly vytvářeny přímo do čerstvé omítky, tj. italsky „al
fresco“; v případě prostějovského zámku jde
o malby vytvářené za sucha – „al secco“) jsou
tak určitě starší než velmi známé podobné
dochované malby na zámku v Pardubicích,
které se navíc nedochovaly zdaleka v takové
míře. Jedná se o unikátní dílo raně renesančního umění, které kromě řady dekorativních

VÍTE, ŽE:
Šelmberkové byli rodovou větví
šlechtického rodu Buziců a ke svému
erbu s černou kančí hlavou na zlatém
štítě přišli prý náhodou – za vlády krále
Přemysla Otakara II. prý se tři členové
rodu nemohli shodnout na rodovém
znaku, a tak jim král přikázal, aby si
každý něco vybral – páni z Rožmitálu
si vzali lva, páni z Hazmburka zajíce a
na pány ze Šelmberka zbyla jen kančí
hlava? Rod nakonec vymřel po meči a
zbytek kdysi značného majetku zdědili
Trčkové z Lípy, kteří za třicetileté války
o veškerý svůj majetek přišli a stejně
jako Šelmberkové vymřeli po meči...
Šelmberský erb s kančí hlavou.

Pernštejnský erb se zubří hlavou.

Pernštejnové, ve své době jeden
z nejbohatších a nejmocnějších
českých rodů, svůj erb se zubří hlavou získali prý tak, že jejich bájného předka, uhlíře Věňavu (Vaňka),
navštěvoval v jeho lesní chaloupce
zubr, který mu požíral zásoby? Věňava zubra chytil za rohy, nozdrami
mu protáhl houžev (provaz upletený
z mladého proutí nebo kořenů), zanesl ho ke králi a tam mu jednou ranou uťal hlavu. Za tento silácký kousek ho král odměnil půdou a právem
užívat rodový znak se zubří hlavou,
která má v nozdrách houžev...
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motivů obsahuje i medailónky s mužskými a
ženskými portréty, o nichž se známý odborník na pozdně gotické a renesanční výtvarné
umění, Doc. PhDr. Vladimír Hrubý z Ústavu
historických věd Filozofické fakulty Univerzity
Pardubice domnívá, že představují malovanou
rodovou galerii předků pánů z Pernštejna, jediný dosud známý doklad malované pernštejnské erbovní pověsti.
Restaurování části unikátních renesančních maleb na prostějovském zámku,
i s přihlédnutím k faktu, že právě letošní
rok je vyhlášen „Pernštejnským rokem“ a
v rámci oslav tohoto našeho významného
šlechtického rodu probíhá po celé zemi řada
kulturních akcí pro veřejnost (mj. výstava
„Pernštejnové a jejich doba“ v Salmovském
paláci v Praze a další výstavy, odborné konference, tradiční výlov pernštejnských rybníků, Hradozámecká noc na Kunětické Hoře a
další), přispěje do budoucna bezesporu nejen
k záchraně historicky cenného unikátu, ale
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bude pro Prostějov významným turistickým
lákadlem, které může podpořit rozvoj turistického ruchu ve městě. Protože se tyto cenné
malby nacházejí i v dalších místnostech zámku, možná se v budoucnu dočkáme i odkrytí
a restaurování dalších dochovaných míst
(včetně zbytku rodových podobizen), abychom získali ucelený obraz o vysoké úrovni
výtvarného umění v době rané renesance v
Prostějově.
Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí oddělení
památkové péče Magistrátu města Prostějova
Fotografie:
- Digitální fotoarchiv oddělení památkové
péče Magistrátu města Prostějova
- Muzeum Prostějovska v Prostějově
- Stránky Bundesrealgymnasia Waidhofen
– Deutsche und polnische Kulturtraditionen
in einer europäischen Grenzregion (http://
www.brgwaidhofen-ybbs.ac.at/projekte/
kulturreise06/polen.html)
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Renesanční zámek s arkádami v polském Brzegu, sourozenec prostějovského zámku.

Předpokládaná podoba renesančního sálu v místě budoucího tanečního sálu zámku
(T. Štětka, 1901) - sloupy (pilastry) na stěnách jsou součástí iluzivní výmalby.
INZERCE

Restaurování maleb.
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Kde a jak se mohou obyvatelé Prostějova zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených
elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která
k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní
podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod.
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové
výrobky je nutné považovat za odpad a
náklady spojené s jejich odstraněním
jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na
těchto místech:
Sběrný dvůr na ul. Anenská, otvírací
doba: úterý – sobota 9.00-13.3 a 14.0017.00h
Sběrný dvůr na ul. Průmyslová, otvírací doba: čtvrtek-pondělí 9.00-13.00 a
13.30-17.00h
Příští mobilní svoz proběhne v okrajových částí obce na podzim r. 2012.
Více na www.elektrowin.cz nebo www.
prostejov.eu
Nejlepší odpad?
Ten, co vůbec nevznikne
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
Pokud vznikne, pak je třeba jej co nejlépe
využít – ideálně při produkci nových výrobků. To jsou základní myšlenky tvořící
pilíř soudobé odpadové legislativy.
Do právního řádu jednotlivých evropských zemí se prosadily zásluhou směr-

Finanční příspěvek

na plavání žáků 3. tříd
Rada města Prostějova rozhodla na
svém posledním jednání o navýšení
neinvestičního příspěvku Základní
škole dr. Horáka ve výši 88 tisíc korun. Tato částka je určena na zajištění
mzdových nákladů spojených s plaváním žáků 3. tříd základních škol
zřizovaných městem. Důvodem rozpočtového opatření je snížení objemu

finančních prostředků ze státního
rozpočtu, z nichž školy hradily výuku plavání žáků 3. tříd. To zapříčinilo
neschopnost škol kurzy plavání financovat. Částka 88 tisíc korun pokryje
náklady na zajištění plavání v období
od září do prosince 2012.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova

nic Evropské komise, které jsou závazné
pro všechny členské státy EU.
V praxi to znamená, že zdaleka ne
všechno, co domácnosti už nepotřebují,
musí skončit v popelnici a pak na skládce
nebo ve spalovně. Velký důraz se klade
na opětovné použití a navracení výrobků
do používání až do skutečného ukončení
životnosti.
To se týká i vysloužilých elektrospotřebičů, které v současnosti celosvětově
tvoří asi pět procent hmotnosti pevného
domácího odpadu, tedy téměř tolik jako
plastové obaly.
Devadesát procent materiálu
lze znovu využít
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují
efektivně separovat jednotlivé materiály,
z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny.
Drtivou většinu jich pak lze vrátit zpět do
výroby jako druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře
o plasty a další materiály. Opakovaně
je tak možné využít téměř 90 procent
hmotnosti spotřebičů, které definitivně
dosloužily.
Odborná recyklace navíc zaručuje, že
naše životní prostředí neznečistí různé
škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další
maziva, nejtypičtějším příkladem jsou
patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.
Jak plní výrobci a dovozci
své zákonné povinnosti
Všichni Evropané vyprodukují ročně
na osm milionů tun elektroodpadu, jeho
množství přitom rok od roku roste. Mo-

derní recyklační zařízení by na ně sama o
sobě nestačila. Někdo musel nejprve zorganizovat celý složitý systém jejich sběru,
evidence a dopravy ke zpracovatelům. A
někdo jej musí také financovat.
Tím „někým“ jsou výrobci a dovozci těchto zařízení. Ukládá jim to zákon
o odpadech, který do České republiky
přenesl evropské směrnice a v současné podobě platí od roku 2005. Zákon
ovšem ponechal určitou volnost v tom,
jak tyto povinnosti plnit.
Výrobci a dovozci se přiklonili k
osvědčenému modelu vytvořenému a
prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti,
které plnění jejich zákonných povinností zajišťují.
Mezi ně rozdělilo Ministerstvo životního prostředí jednotlivé skupiny
spotřebičů z domácností. Podle tohoto
rozdělení zajišťují jednotlivé kolektivní
systémy ekologické nakládání například s vysloužilými lednicemi, pračkami, počítači nebo osvětlovacími tělesy.
O větší polovinu vyřazených spotřebičů se postará ELEKTROWIN
Velké i menší domácí spotřebiče z
kategorie takzvané bílé techniky, stejně
jako třeba elektrické pomocníky pro kutily a zahrádkáře, dostala na starost akciová společnost ELEKTROWIN.
ELEKTROWIN a.s. byl založen 25.
května 2005 a je tak jedním z nejstarších
kolektivních systémů působících v České
republice. Dnes zajišťuje – řečeno slovy
zákona - zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění více než
poloviny celkového množství elektrozařízení a elektroodpadu v ČR.

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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PROBĚHLA KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU
NOČNÍHO PRODEJE V BAZARECH A ZASTAVÁRNÁCH
Již od roku 2007 provádí kontroloři
odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova ve spolupráci
s Městskou policií Prostějov kontrolu
zaměřenou na dodržování zvláštního
právního podpisu, konkrétně zákona
č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven
v noční době. Tak tomu bylo i v letošním
roce. Kontrola probíhá v nočních hodinách, a to po 22. hodině. Kontroloři jako
podklad pro kontrolu berou kromě místních zjištění také údaje získané z živnostenského rejstříku, kdy vychází z údajů
podnikatelů, kteří oznámili živnostenskému úřadu, že provozují na území
statutárního města živnost ohlašovací
volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“, obor činnosti Zastavárenská
činnost a maloobchod s použitým zbožím.
Kontrola se uskutečnila v návaznosti
na § 1 citovaného zákona, který zakazuje nákup a prodej veškerého použitého
zboží nebo zboží bez dokladu nabytí,
přijímání tohoto zboží do zástavy nebo
zprostředkování jeho nákupu či přijetí
do zástavy (v bazarech a zastavárnách)
a výkup odpadu v zařízeních určených
ke sběru a výkupu odpadů v noční době
mezi 22.00 a 06.00 hodinou.

Jedná se o kontrolně - preventivní
akci, která se dále částečně opírá i o zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, kdy
účelem této kontroly je zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci
výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro
odhalování takového jednání. Osobou
povinnou se dle tohoto zákona rozumí
mj. i osoba oprávněná k obchodování s
kulturními památkami nebo s předměty
kulturní hodnoty nebo ke zprostředkování takových obchodů a dále mj. osoba
oprávněná k obchodování s použitým
zboží nebo ke zprostředkování takových
obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy.
V letošním roce byla během noční
akce provedena kontrola 58 provozoven.
Porušení zákazu nočního prodeje nebylo
zjištěno ani v jednom případě. Kontrolní
akcí však byly zjištěny některé nesrovnalosti mezi skutečným stavem a údaji, které jsou na základě oznámení podnikatelů
vedeny v živnostenském rejstříku. Tyto
budou živnostenským úřadem řešeny
následně.
OŽÚ využívá této možnosti a upozorňuje podnikatele na jejich povinnost
oznámit živnostenskému úřadu předem

zahájení a ukončení činnosti v provozovně. Oznámení lze učinit u kteréhokoliv
živnostenského úřadu. S ohledem na
zvláštní režim některých oborů činnosti
(např. provoz bazarů a zastaváren) do-

poručujeme při ohlašování oborů volné
živnosti pečlivě zvážit, jaké obory činnosti podnikatel skutečně hodlá v provozovně vykonávat.
Ing. Bc. A. Orálková, ved. OŽÚ

Sledujte zpravodajství
z Prostějova na Astře!
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-

INZERCE

Okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v
ČR Prostějov, děkuje touto cestou
městu Prostějovu za veřejnou finanční podporu na činnost v roce
2012. Finanční prostředky budou
využity na nájem kanceláře, telefony, kancelářské potřeby a edukační
činnost. V žádném případě se nepoužijí na občerstvení a mzdy. V rámci
programu Zdravé město Prostějov
jsme zakoupili 20 párů holí nordic walking a to i pro naše kluby v
Konici a Suchdole. Nordic Walking

je celosvětová rychle se rozvíjející
disciplina, která umožňuje zapojení
celého těla. Již první pilotní akce,
kterou jsme pořádali, ukázala velký
zájem o wellness těla i duše. Děkujeme ještě jednou městu Prostějovu
za podporu k zlepšování zdravotního stavu vnitřně zdravotně postižených spoluobčanů.
Mgr. Vladimír Pařízek,
předseda Okresní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami
v ČR Prostějov

Havárie a odstávky vody
na mapách Google
Nová zákaznická aplikace zobrazuje
havárie vody i plánované odstávky
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. – (dále jen MOVO),
která je členem skupiny Veolia Voda,
připravila pro své zákazníky a spotřebitele novou službu umožňující zobrazení aktuálních havárií a plánovaných
odstávek vody prostřednictvím Google
map.
Od 15. 5. 2012 zájemci nacházejí na
internetových stránkách MOVO www.
smv.cz odkaz na zobrazení výluk a havárií pomocí speciálního programu na
Google mapách. Zde si mohou vyhle-

dat oblast svého zájmu, tj. konkrétní
ulici nebo adresu, a také si zvolit způsob zobrazení mapy – satelitní, standardní nebo hybridní.
Na mapě se zobrazují plánované
odstávky vody a havárie. U každé provozní události jsou údaje, které zákazníka průběžně informují o přerušení
zásobování vodou, o náhradním zásobování a o předpokládaném ukončení
výluky.
Zákazník má možnost si zájmovou
oblast mapy uložit do oblíbených položek ve svém internetovém prohlížeči.
Markéta Bártová, tisková mluvčí
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Zámek v Prostějově - rekonstrukce jižní fasády

Jižní fasáda prostějovského zámku byla
počátkem 20. století doplněna sgrafity
Janko Köhlera.
V letech 1959 – 60 prováděli opravu fasády bratři Třískové. Z původních sgrafit z počátku 20. století se během ní bohužel téměř
nic nezachovalo.
Při současných pracích na jižní fasádě
zámku dochází k otlučení narušených omítek a provedení nových, restaurování a provedení nových sgrafit, statické zabezpečení
objektu, restaurování kamenných prvků,
truhlářských a zámečnických výrobků, sanaci vlhkosti zdiva a nátěru fasády.
Práce dle projektu CAD Projekt Plus s.r.o.
provádí R&G Zesta. Cena prací bude cca 4
mil. Kč a ukončeny budou do září tohoto
roku.
Obnova kulturní památky – restaurování
jižní fasády zámku se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje. Na restaurování jižní strany fasády zámku je Statutárnímu městu Prostějov poskytnuta dotace z
rozpočtu Olomouckého kraje, programu
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, ve výši 300 tis. Kč.
-ori-
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Živnostenský úřad upozorňuje:
u koncesí OSTRAHA MAJETKU A OSOB
a SLUŽBY SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ
1.8.2012 KONČÍ LHŮTA PRO PŘEDLOŽENÍ
DOKLADŮ
Odbor Obecní živnostenský úřad, Magistrátu
města Prostějova tímto upozorňuje podnikatele,
kteří mají v živnostenském rejstříku uvedenou
koncesovanou živnost „Ostraha majetku a osob
„ nebo „Služby soukromých detektivů“, že dne
1.8.2012, uplyne lhůta, ve které mají splnit podmínky odborné způsobilosti dle bodu 2 přechodných ustanovené čl.VIII, zákona č. 155/2010 Sb.
Dle bodu 2 uvedených přechodných ustanovení, podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro
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Služby
soukromých
detektivů

živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby
soukromých detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
splnit podmínky odborné způsobilosti podle
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit
o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce. Pokud podnikatel
v uvedené lhůtě splnění podmínek odborné
způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.
Požadovaná odborná způsobilost je uvedena
v příloze č. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a je stanovena takto:

a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o
rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace
pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*)
a) vysokoškolské vzdělání a rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo
obdobného zaměření a 1 rok praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3
roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro
činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*)

Vzhledem k dikci zákona upozorňujeme podnikatele, že pokud nedoloží požadovanou
odbornou způsobilost do 1.8.2012 a živnostenský úřad na základě tohoto porušení zruší
živnostenské oprávnění, tak podnikateli vznikne 3 letá překážka provozování živnosti.

V pátek 1.června 2012 proběhla již
potřetí v našem městě a v celé České
republice Noc kostelů. Stává se již jednou z tradičních akcí, mnozí se na ni
těší již týdny předem, a tak není divu,
že opět přilákala řadu návštěvníků
toužících zažít něco výjimečného.
Něco, co neuspokojuje po stránce materiální, ale dokáže zasáhnout naše často
nepokojné a hledající duchovno. Devět
prostějovských kostelů (z důvodu restaurátorských prací nemohl být otevřen
kostel u Milosrdných bratří) přivítalo
otevřenými dveřmi přibližně 2 tisíce
návštěvníků nejen z našeho města. Prostory prozářené světlem i potemnělé
prostory osvětlené jen svíčkami, neobvyklý ruch i důstojné ticho, rozzářené
dětské oči, polohlasé rozhovory i majestátní hlas varhan - a hlavně zážitky,
které se nezapomínají - to všechno a
mnohem více se událo během páteční
noci nejen v Prostějově. Všude byl připraven pestrý program, který dlouho
dopředu připravovala místní společenství věřících. I když počasí bylo trochu
chladné a větrné, ukázalo se, že do třetice už opravdu pršet nemůže, a bylo to v
suchu. Zpestřením večera byl kočár z
Muzea historických kočárů v Čechách
pod Kosířem, který rozvezl poutníky
mezi jednotlivými kostely a potěšil i
děti, čekající na svezení na náměstí
TGM. I když se nedostalo na všechny,
doufám, že nám to nikdo neměl za zlé a
o to víc se budou těšit na další ročník. V
kostele sv. Cyrila a Metoděje si návštěvníci mohli prohlédnout nově opravené

Noc kostelů

prostory PAXu, v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích zase všechny tři
zvony zblízka a naopak město Prostějov

zdálky a z výšky. Hádanky s písničkami
v kostele sv. Petra a Pavla zase zaujaly
natolik, že, i když trvaly cca 90 minut,

návštěvníci neodcházeli, ale program je
zaujal a sledovali ho celý. Noc kostelů
jsme společně s panem primátorem a
zástupci všech prostějovských církví
ukončili společnou ekumenickou modlitbo a požehnáním městu Prostějovu a
jeho obyvatelům v kostele Husova
sboru.
Děkujeme panu primátorovi za poskytnutí záštity nad touto Nocí, statutárnímu
městu Prostějovu za poskytnutí veřejné
finanční podpory, městské policii za
zajištění pokojného průběhu večera,
organizačním týmům a všem pořadatelům za skvěle odvedenou práci při přípravě i realizaci celého večera, za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, se kterým se do
práce pustili. Všichni, kdo do této jedinečné události vložili svůj čas a energii,
přispěli k naplnění jejího cíle – přiblížit
lidem křesťanství. Děkujeme i všem
návštěvníkům ochotným vydat se do
míst, která jsou pro některé symbolem
přežitků minulosti. Pro mnohé se tato
Noc naopak stala místem nového zrození jako "dětí světla" a jiní se zase mohli
se na vlastní oči přesvědčit, že se nemusejí obávat návštěvy kostela, kde nejsou
rozdíly mezi lidmi - věřícími a těmi,
kteří žijí mimo církev.
Těším se z toho, že Noc kostelů přispívá k obohacení kulturní život našeho města, a budu ráda, když se společně na pouť mezi prostějovskými kostely vydáme i v příštím roce.
Jana Tobolová,
koordinátor pro Prostějov

Michal Maud Beerová - medailonek
Zastupitelstvo města Prostějova udělilo
Cenu města Prostějova 2011 paní Maud
Michal Beerové, a to za zachování historické paměti na židovské občany. Cenu
za paní Maud, která žije v Tel-Avivu,
převzal pan Ivan Čech.
Paní Maud Michal Beerová se narodila v
Prostějově. Za války byla její rodina deportována do Terezína, odkud se na konci
války spolu s matkou a sestrou vrátila zpět
do Prostějova. V roce 1949 se odstěhovaly
do Izraele, kde se paní Maud Michal Beerová provdala a dodnes zde žije.

Paní Maud Michal Beerová patří k nejaktivnějším a nejužitečnějším spolupracovníkům Nadace terezínské iniciativy a
Památníku Terezín. Díky její fenomenální
paměti byly k řadě jmen obětí holocaustu
přiřazeny tváře. I přes svůj úctyhodný věk
neúnavně pomáhá s identifikací osob na
základě fotografií. Zasloužila se tak o identifikaci celé řady obětí holocaustu nejen z
Prostějova, ale také např. z Olomouce či
Brna.
Paní Maud Michal Beerová je autorkou
knihy autobiografických vzpomínek Co

oheň nespálil, v které vzpomíná nejen na
svou rodinu a známé, ale také na život v
Terezíně a později v Izraeli. Kniha patří k
ojedinělým zdrojům informací o předválečném i raně válečném Prostějově a o životě
v terezínském ghettu viděném dětskýma
očima.
Navzdory tvrdému osudu paní Maud
Michal Beerová nezatrpkla a na Prostějov a
svou první vlast vzpomíná s láskou a o dění
v rodném kraji se neustále zajímá.
Text: Martina Drmolová
Foto: archiv Michal Maud Beerové
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Kino Metro 70
PŘIPOMÍNÁME POSUNUTÉ
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ
V LETNÍCH MĚSÍCÍCH !
NEDĚLE 1. ČERVENCE
18.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
americká animovaná komedie
Další návrat kultovní pra-pra-krysoveverky!!!
Režie: S. Martino, M. Thurmeier, 95 min, český
dabing, premiéra, přístupný, vstupné 150 Kč
21.00 Avengers 3D
americký akční dobrodružný film
Super hrdinský tým všech dob - tým mstitelů…
V hl. rolích: R. Downey jr., Ch. Evans, M.
Ruffalo, S. Johanssonová aj. Režie: Joss
Whedon, 137 min, český dabing, repríza,
mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 130 Kč

Školní 1, PV, tel.: 582 329 642
ÚTERÝ 10. ČERVENCE
18.30 Cesta na tajuplný ostrov 2 3D
americký dobrodružný film
Věř v nemožné - objev neskutečné!
V hl. rolích: J. Hutcherson, D. Johnson. V.
A. Hudgensová, M. Caine. Režie: Brad
Peyton, 94 min, český dabing, premiéra,
mládeži přístupný, vstupné 130 Kč
21.00 Jak porodit a nezbláznit se
STŘEDA 11. ČERVENCE
18.30 Cesta na tajuplný ostrov 2 3D
21.00 Jak porodit a nezbláznit se

SOBOTA 21. ČERVENCE
18.30 Bez kalhot
21.00 Abraham Lincoln: Lovec upírů
NEDĚLE 22. ČERVENCE
18.30 Bez kalhot
21.00 Abraham Lincoln: Lovec upírů
PONDĚLÍ 23. ČERVENCE
18.30 Konfident
česko-slovenská tragikomedie
V hl. rolích: J. Mádl, M. Majerníková, J.
Budař, A. Goldflam, O. Vetchý. Režie:
Juraj Nvota, 108 minut, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
21.00 Iron Sky
koprodukční sci-fi
Přicházíme v Míru….
Režie: T. Vuorensola, 93 minut, české
titulky, premiéra, mládeži do15 let
nevhodný, vstupné 85 Kč

ÚTERÝ 3. ČERVENCE
18.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
21.00 Avengers 3 D

ČTVRTEK 12. ČERVENCE
18.30 The Amazing: Spider – Man 3D
americký akční dobrodružný film
Spiderman znovu v našem kině a tentokráte 3D!
V hl. rolích: A. Garfield, E. Stoneová, R.
Infans, S. Fieldová, M. Sheen aj. Režie:
Marc Webb, 137 min, český dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 175
Kč, pro děti do 15 let sleva 145 Kč
21.00 The Amazing: Spider-Man 3D

STŘEDA 4. ČERVENCE
18.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
21.00 Avengers 3D

PÁTEK 13. ČERVENCE
18.30 The Amazing: Spider-Man 3D
21.00 The Amazing: Spider-Man 3D

STŘEDA 25. ČERVENCE
18.30 Konfident
21.00 Iron Sky

ČTVRTEK 5. ČERVENCE
18.30 Něžnost
francouzská romantická komedie
V hlavní roli opět Audrey Tatouová!!!
O lásce, osudu a dalších něžnostech…
Režie: D. Froenkinos, 108 minut, české titulky,
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
21.00 Útěk z MS-1
francouzský akční thriller
Uprchnout odtamtud je nemožné.
Dostat se tam je šílenství.
V hl. rolích: G. Pearce, M. Graceová, P.
Stormare, V. Regan aj. Režie: J. Mather, S. St.
Leger, 95 min, české titulky, premiéra, mládeži
do 15 let nevhodný, vstupné 90 Kč

SOBOTA 14. ČERVENCE
18.30 The Amazing: Spider-Man 3D
21.00 The Amazing: Spider-Man 3D

ČTVRTEK 26. ČERVENCE
Věnujte pozornost změně začátku
představení kvůli délce filmu!
18.00 Temný rytíř povstal 3D
americký fantasy thriller
Návrat temného rytíře!
V hl. rolích Ch. Bale, M. Freeman,
G. Oldman, M. Caine, M. Cotillardová,

PÁTEK 6. ČERVENCE
18.30 Něžnost
21.00 Útěk z MS -1

STŘEDA 18. ČERVENCE
18.30 The Amazing: Spider-Man 3D
21.00 The Amazing: Spider-Man 3D

SOBOTA 7. ČERVENCE
18.30 Něžnost
21.00 Piraňa 3 3D
americký horor
Prehistorické dravé monstrum se kanalizací
dostane do aquaparku. Naštěstí ne našeho…!
Režie: John Gulager, 83 min, české titulky, pro
mládež do 15 let nepřístupný, premiéra,
vstupné 130 Kč

ČTVRTEK 19 ČERVENCE
18.30 Bez kalhot
americká komedie
Toužil po kariéře hollywoodské hvězdy
a začínal jako… striptér.
Ale ona vysněná kariéra přišla…
V hl. rolích: M. McConnaughey, Ch.
Tatum aj. Režie: Steven Soderbergh, 110
min, české titulky, mládeži do 12 let
nevhodný, vstupné 90 Kč
21.00 Abraham Lincoln:
Lovec upírů 3D
americký hororový thriller
Dějiny si pamatují bitvy, ale zapomínají
na krev…
V hl. rolích: B. Walker, R. Sewell, D.
Cooper. M. E. Winsteadová. Režie: Timur
Bekmambetov, 105 min. české titulky,
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné: 150 Kč

PONDĚLÍ 2. ČERVENCE
18.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
21.00 Avengers 3D

NEDĚLE 8. ČERVENCE
18.30 Něžnost
21.00 Piraňa 3 3D
PONDĚLÍ 9. ČERVENCE
18.30 Jak porodit a nezbláznit se
americká komedie
Natočeno podle světového bestselleru
a s hvězdným obsazením!!!
V hl. rolích: C. Diazová, J. Lopezová, Ch.
Rock, D. Quaid, E. Banksová. Režie: Kirk
Jones, 110 min, české titulky, premiéra, pro
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 90 Kč
21.00 Jak porodit a nezbláznit se

NEDĚLE 15. ČERVENCE
18.30 The Amazing: Spider-Man 3D
21.00 The Amazing: Spider-Man 3D
PONDĚLÍ 16. ČERVENCE
18.30 The Amazing: Spider-Man 3D
21.00 The Amazing: Spider-Man 3D
ÚTERÝ 17. ČERVENCE
18.30 The Amazing: Spider-Man 3D
21.00 The Amazing: Spider-Man 3D

PÁTEK 20. ČERVENCE
18.30 Bez kalhot
21.00 Abraham Lincoln: Lovec upírů

ÚTERÝ 24. ČERVENCE
18.30 Konfident
21.00 Iron Sky

A. Hathawayová aj. Režie: Christopher
Nolan, 165 min, český dabing, premiéra,
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné
145 Kč
21.00 Temný rytíř povstal 3D
PÁTEK 27. ČERVENCE
18.00 Temný rytíř povstal 3D
21.00 Temný rytíř povstal 3D
SOBOTA 28. ČERVENCE
18.30 Madagaskar 3
americká animovaná komedie
Režie: Max Giva a Dania Pasquiniová, 92
min, český dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 90 Kč
21.00 Temný rytíř povstal 3D
NEDĚLE 29. ČERVENCE
18.30 Madagaskar 3
21.00 Temný rytíř povstal 3D
PONDĚLÍ 30. ČERVENCE
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
ÚTERÝ 31. ČERVENCE
18.30 Do Říma s láskou
21.00 Temný rytíř povstal 3D
Změna programu
a výše vstupného vyhrazena!

Letní kino Mostkovice

www.letnikino.cz

začátky představení 21:30
STŘEDA 4. ČERVENCE
Líbáš jako ďábel
vstupné 90 Kč
ČTVRTEK 5. ČERVENCE
Čtyři slunce
vstupné 80 Kč
PÁTEK 6. ČERVENCE
Muži v černém 3,
vstupné 80 Kč (s titulky)
SOBOTA 7. ČERVENCE
Muži v černém 3
vstupné 80 Kč (s titulky)
NEDĚLE 8. ČERVENCE
Perfect Days - I ženy mají své dny
vstupné 80 Kč
STŘEDA 11. ČERVENCE
Mission: Impossible – Ghost Protocol
vstupné 80 Kč (s titulky)
PÁTEK 13. ČERVENCE
Muži v naději
vstupné 75 Kč
SOBOTA 14. ČERVENCE
Probudím se včera
NEDĚLE 15. ČERVENCE
Saxana a lexikon kouzel
vstupné 80 Kč
STŘEDA 18. ČERVENCE
Bitevní loď
vstupné 80 Kč (s titulky)
PÁTEK 20. ČERVENCE
Lorax, vstupné 80 Kč

SOBOTA 21. ČERVENCE
Půlnoc v Paříži
vstupné 80,- Kč, (s titulky)
NEDĚLE 22. ČERVENCE
Líbáš jako ďábel
vstupné 90 Kč
PODĚLÍ 23. ČERVENCE
Líbáš jako ďábel
vstupné 90 Kč
ÚTERÝ 24. ČERVENCE
Kocour v botách
vstupné 80 Kč
STŘEDA 25. ČERVENCE
Tady hlídám já,, vstupné 80 Kč
ČTVRTEK 26. ČERVENCE
Saxana a lexikon kouzel
vstupné 80 Kč
PÁTEK 27. ČERVENCE
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
vstupné 80 Kč (s titulky)
SOBOTA 28. ČERVENCE
Alvin a Chipmunkové 3
vstupné 80Kč
NEDĚLE 29. ČERVENCE
Čtyři slunce, vstupné 80 Kč
PONDĚLÍ 30. ČERVENCE
Muži v černém 3
vstupné 80 Kč (s titulky)
ÚTERÝ 31. ČERVENCE
Okresní přebor, vstupné 80 Kč
Změna programu vyhrazena

14

ÚTĚK Z MS-1
Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět
před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou
drženi na místě, ze kterého není úniku.
Mimo Zemi, uprostřed hlubokého vesmíru.
Prezidentova dcera Emilie Warnock
navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS-1. Ale krvavá vzpoura
vězňů z Emilie učiní to nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný člověk.
Bývalý špičkový vládní agent Snow je
svéhlavý a nekompromisní. Jeho současná
pozice na špionážním trhu je, mírně řečeno, špatná – čelí obvinění ze spiknutí proti
USA. Od prezidenta dostává jedinečnou
nabídku: nový život a svobodu výměnou
za záchranu první dcery Spojených států.
Jenže v sázce je mnohem více…
Příběh, který nepostrádá velkou dávku
napětí a humoru, pochází z hlavy Luca
Bessona, který tentokrát spojil své síly s
producenty úspěšného thrilleru 96 hodin.
Brilantní akční sci-fi Útěk z MS-1 svedla

Režie: James Mather, Stephen St. Leger

na stříbrném plátně dohromady Guye
Pearce (Králova řeč, Smrt čeká všude,
L.A. – Přísně tajné) a Maggie Grace (sága
Twilight, 96 hodin).

JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE
Komedie Jak porodit a nezbláznit se je
humorným pohledem do života pěti párů v
radostném očekávání. Televizní hvězda a
fitness guru Jules (Cameron Diaz) a její
partner Evan (Matthew Morrison) přichází na to, že život ve světle reflektorů je
absolutně
nic
proti
těhotenství.
Přemoudřelá dětská spisovatelka Wendy
(Elizabeth Banks) ochutná svou vlastní
medicínu, když s ní začnou mlátit hormony. Její manžel Gary (Ben Falcone) se
snaží, aby ho nepřeválcoval vlastní otec
alfa samec (Dennis Quaid), který čeká
dvojčata se svou mladou a krásnou ženou
Skyler (Brooklyn Decker). Rosie (Anna
Kednrick) a Marco (Chace Crawford) se
musí poprat s otázkou: Co dělat, když
první těhotenství přijde dřív než první
rande? Fotografka Holy (Jennifer Lopez)
se chystá na cestu přes celou zeměkouli,
aby adoptovala dítě. Její muž Alex
(Rodrigo Santoro) si tím nápadem není tak
jistý a snaží se svou paniku zklidnit ve

skupince zasloužilých otců, kde platí
základní pravidlo: „Žádné odsuzování!“
Každému se přece někdy stane, že mu
spadne dítě do záchodu nebo sní cigaretu,
popřípadě vyzvedne z jeslí cizí dítě.

ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ Režie:Timur Bekmambetov

THE AMAZING SPIDER-MAN

Odhalte skrytý život Abrahama Lincolna,
jednoho z největších amerických prezidentů!
Poznejte jeho skutečný příběh, který je plný
krve, upířích zubů a nabroušených seker.
Vizionářští tvůrci Tim Burton a Timur
Bekmambetov nabízejí nový pohled na žánr
upírských filmů a právě Abrahama Lincolna
představují jako historicky největšího lovce
neživých bytostí. Jeho hnacím motorem je
pomsta za smrt milující matky. Abraham byl
svědkem jejího napadení upírem, na jehož
následky zemřela. Chladnokrevnou a brutální vraždu má na svědomí netvor, ve kterém
chlapec pozná místního podnikatele Jacka
Bartise. Kultivovaný a charismatický lovec
upírů, který vezme Abrahama do svého
učení. Brzy si uvědomí, že existence upírů je
v Americe úzce svázána s otrokářským
Jihem, kde snadno nakupují černé otroky.
Nikoliv na práci na plantážích, ale na jídlo.
Konec otroctví by tedy představoval i ohrožení všech upírů. Abraham Lincoln se tak

The Amazing Spider-Man je příběhem
Petera Parkera (Garfield), mezi svými
vrstevníky nepříliš oblíbeného středoškoláka, kterého v dětství opustili rodiče a
jeho výchovy se ujali strýček Ben
(Sheen) a tetička May (Field). Jako většina dospívajících se Peter snaží zjistit,
kým vlastně je a proč se z něj stal člověk,
kterým je. Současně má plnou hlavu starostí se svou první středoškolskou láskou
Gwen Stacyovou (Stone) a společně proplouvají úskalími lásky, závazků a tajemství. Když Peter objeví tajemný kufřík,
který náležel jeho otci, pustí se do pátrání
po důvodech zmizení svých rodičů –
které ho zavede přímo do společnosti
Oscorp a do laboratoře dr. Curta
Connorse (Ifans), bývalého otcova kolegy. Zatímco je Spider-Manovi předurčeno, aby se střetl s Connorsovým alteregem Lizardem, je Peter nucen učinit
zásadní rozhodnutí o způsobu využití

stává nejen mstitelem, ale i politikem bojujícím proti otrokářskému Jihu podporovanému mocnými upírskými vůdci. V jejich čele
stojí krvelačný Adam, který je „v civilu“
významným politikem s aristokratickými
kořeny. Atmosféra je třaskavá, vše směřuje k
velkému střetu Jihu a Severu. Na pozadí ale
doutná jiná bitva, bitva lidí a upírů. A na
straně zla nemůže Abraham Lincoln nepotkat i vraha své matky...

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2

V tomto pokračování celosvětově úspěšného filmu „Cesta na tajuplný ostrov“ z
roku 2008 nové rodinné dobrodružství
filmu „Cesta na tajuplný ostrov 2“ ve formátu 3D začíná tím, že mladý Sean
Anderson (Josh Hutcherson, který hrál v
této roli i v předchozím filmu) dostane
zakódované tísňové volání ze záhadného
ostrova, z míst, kde by se žádný ostrov
nacházet neměl. Je to místo, kde se
nacházejí zvláštní a tajemné formy života,
hory ze zlata, životu nebezpečné sopky a

Režie: Brad Peyton

nejedno pozoruhodné tajemství. Nový
nevlastní otec Hanka (Dwayne Johnson)
není schopen syna zadržet a tak se s ním
raději vydá po stopách tísňového volání na
společnou výpravu. Společně s pilotem
helikoptéry (Luis Guzman) a jeho krásnou
a rozhodnou dcerou (Vanessa Hudgens), se
vydají hledat ostrov, zachránit opuštěné
obyvatele ostrova a také uniknout seizmickým vlnám, které tlačí ostrov pod vodu,
kde by poklady tajuplného ostrova byly
navždy nenávratně pohřebeny v moři.

KONFIDENT

Režie: Kirk Jones

Režie: Marc Webb

svých schopností, která navždy změní
jeho život a definují povahu jeho cesty k
hrdinství.

Režie: Juraj Nvota

Hrdina filmu Konfident Adam pracuje
po absolvování základní vojenské služby
jako dispečer na sportovním letišti
poblíž někdejší západní hranice Československa, kde prožívá i vojenskou invazi v srpnu 1968. Aniž si to tehdy sám
uvědomí, právě tam začíná jeho dramatický příběh... Aby zachránil svou lásku
Evu proti represím StB, podepíše
„smlouvu s ďáblem“. Stane se profesionálním agentem, jehož prací je odposlouchávat lidi a shromažďovat na ně
kompromitující materiály. Brzy ale zjistí, že i on je sledován. Když se pokouší
najít odpověď na otázku proč, vrací ho
pátrání do doby, kdy se stal na vojně
svědkem vražedného rozkazu. Jeho tehdejší velitelé jsou dnes mocnými muži a
Adamovo svědectví by bylo velmi nepohodlné. Dokáže Adam přežívat v atmosféře strachu a nejistoty, kde se nedá nikomu věřit? S rostoucími pochybnostmi
sílí i jeho touha z toho temného labyrintu uniknout. Útěk však znamená být
vždy o krok před nepřítelem. Bude na to
mít Adam odvahu?
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

program na červenec 2012
5. 7. – 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 stranách 18 a 19.

OBJEVIL HANÁCKÝ SKŘIVAN 2012
NOVOU VĚRU ŠPINAROVOU?
V sobotu 5. května 2012 se uskutečnil v
Prostějově již 9. ročník regionální soutěže ve zpěvu mládeže od 15 - 20 let a rozhodně bylo koho poslouchat. V tomto
termínu bohužel probíhaly souběžně
jiné soutěže, nikdy nelze naplánovat
dopředu termín, aby stoprocentně vyhovoval všem zájemcům. Přesto v kategorii 15 - 17 let zvítězila naprosto jednoznačně Aneta Kučerková ze Skrbeně ,
druhá byla Michaela Pazderová z Otaslavic a třetí Jiří Solař z Bystřice pod
Hostýnem. Velká vyrovnanost soutěžících přinesla vynikající výkony přikladem je Anna Havránková z Prostějova – ale porota nechtěla zavádět „dělená
místa“ a tak musel být vždy jednoznačný verdikt.
Kategorie 18 - 20 let byla „doslova našlapána“ výbornými interprety. Možná k překvapení některých přítomných vybrala
porota na první místo Silvii Bílkovou z
Olomouce, která svým projevem velmi
podobným zpěvačce Věře Špinarové velmi
zaujala a věříme, že svůj talent patřičně
zúročí. Druhá skončila Nikola Bártová z
Olomouce, třetí Veronika Schrottová z
Křelova. Rozdíly mezi prvními 6-ti byl
prakticky bod, velmi se líbila Eva Hacurová z Prostějova, Sylvie Foukalová z Hluboček, Marek Rašťák z Horky nad Moravou a další.
V kategorii DUA, TRIA – dominovalo
DUO Silvie Bílková a Pavla Gőrfőlová z
Olomouce, kde písnička od Věry Špinarové „Meteor lásky“ byla doslova zážitkem. Na druhém místě DUO A. Kučerková a M. Rašťák – hodně dobré vystoupení
a třetí skončilo DUO Z. Rozehnalová a M.
Pazderová z Prostějovska. Porotě se líbila
i „hudební improvizace“ DUA Eva Hacurová a Martin Vlček z Prostějova .
Zhodnocení této soutěže – velmi pozitivní,
vysoce kvalitní účastníci a objev několika
nových talentů z našeho Olomouckého
kraje potěšil všechny přítomné. Držíme jim
palce, aby se prosazovali v dalších soutěžích na celostátní úrovni.
ZPÍVAJÍCÍ RODINA 2012
- 7. ROČNÍK.
Opět v sobotu dopoledne 19. května 2012
se uskutečnil již 7. ročník této soutěže ve
zpěvu „rodinných hudebních klanů“ . Tato
soutěž je poněkud náročná, abychom se
trefili do termínu, který vyhovuje, aby byli
všichni zdraví a nedošlo ke kolizi několika
nutných záležitostí, které se v rodinách
odehrávají. Proto soutěž proběhla a nevoli-

aktivity pro děti
MUŠKETÝŘÍ HRY
KDY: čtvrtek 5.7. od 19:00 do 21:30
KDE: Smetanovy sady
Tematické hravé aktivity pro děti v rámci
Mušketýří noci.
vycházka
BARVY A VŮNĚ
BOTANICKÉ ZAHRADY
KDY: čtvrtek 12.7. od 9:00 do 11:00
KDE: botanická zahrada v Prostějově,
Lidická ul. č. 2
Procházka botanickou zahradou pro malé
i velké. Povídání o rostlinách, které právě
pokvetou, zpestřené hravými úkoly s
barevnými a voňavými aktivitami pro
děti. Vhodné i pro rodiče s kočárky.

vycházka s aktivitami pro děti
STUDÁNKY NA ZÁHOŘÍ
KDY: čtvrtek 26.7. od 9:30 do 14:00
KDE: odjezd v 9:30 autobusem z aut.
nádraží do Alojzova
Vycházka s hravými aktivitami pro děti
za lesními studánkami mezi Alojzovem,
Určicemi a Seloutkami. Najdeme několik
studánek, vystoupíme na vrchol Chlum a
sejdeme do Seloutek. Návrat autobusem
ze Seloutek ve 14 hod.

vycházka pro rodiny s dětmi
VYCHÁZKA
BIOKORIDOREM HLOUČELA
KDY: čtvrtek 19.7. od 9:00
KDE: sraz v 9:00 u mostu
na Olomoucké ulici
Vycházka biokoridorem Hloučela s aktivitami pro děti. Projdeme si trasu naučné
stezky až k občerstvení u Abrahámka.
Trasa vhodná i pro kočárky.

akce na pomoc přírodě
MANAGEMENTOVÝ TÁBOR
KDY: pondělí až středa 13. - 15. 8.
KDE: přírodní památka
Za Hrnčířkou
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. Cena 0 Kč.

aktivity pro děti
JAMAJSKÉ HRY
KDY: čtvrtek 19.7. od 19:00 do 21:00
KDE: Smetanovy sady
Tematické hravé aktivity pro děti v rámci
Jamajské noci.

Akce finančně podpořili:
Statutární Město Prostějov,
Nadační fond Veolia,
Nadace Partnerství
v rámci Blokového grantu
- Fondu pro NNO

li jsme jiný náhradní termín a bylo to opět
příjemné strávení části sobotního dopoledne v přednáškovém sále Národního domu
v Prostějově se soutěžícími. Na prvním
místě se umístila rodina z Hrušky u
Němčic n. H. – Terezka Kvapilová (10
roků) s maminkou, zazpívaly písničku
Nonstop a Buchet je spousta a zvládly vše
na jedničku. Proti nim stálo TRIO rodiny
Křupkových z Němčic n. Hanou - Janička
(5 roků) + Petr (8 roků) + jejich maminka
a zazpívali písničky O šípkových růžích,
Černé oči a Zdálo se mi o sluníčku. Porotě
se moc líbila malá Janička, která se po
počátečním „stydění se“ nakonec parádně
rozezpívala a udělala všem velikou radost.
CELKOVĚ - všechny 3 regionální soutěže roku 2012 – Hanácký skřivan 4 - 15 let,
Hanácký skřivan 15 - 20 let a Zpívající
rodina rozhodně splnily svůj účel a nabídly
všem zájemcům možnost vystoupit na
veřejnosti, zasoutěžit si o pěkné ceny a získat praxi pro své další působení v tomto
výborném koníčku, který se pro některé z
nich stane i profesí. Kdo se zúčastnil ví, že
je potřeba mít talent a dát k tomu talentu
hodně cílené práce a výsledek se dostaví ke
spokojenosti všech. Děkujeme městu Prostějov a Krajskému úřadu Olomouc za
podporu těchto soutěží a také za záštitu
poslancům MUDr Pavlu Holíkovi a Ing.
Radimu Fialovi.
V roce 2013 budou tyto regionální soutěže ve zpěvu opět v jarních měsících
duben, květen – tak se pomalu připravujte
a ti „noví“ , kteří se třeba stydí a nevěří si
budou mít možnost se informovat na
našich nových připravovaných webových
stránkách „Hanácký skřivan“.
Ředitel soutěží ing. Bohumil Moudrý
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci červenci
9. – 13. 7., 16. – 20. 7. OD 10. 00 DO 11. 00 A OD 14. 00 DO 15. 00 HODIN, 30.
– 31. 7. JEN OD 14. 00 DO 15. 00 HODIN „DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO“
Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce upravenými dalekohledy i
chromosférickým dalekohledem. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr pobytu budou tvořit pohádky. Vstupné 10 Kč, rodinné vstupné 30 Kč.
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ – VŠEOBECNÉ INFORMACE
Tato pozorování se konají pouze a jen za předpokladu bezmračné oblohy a jsou
doprovázena výkladem. Pozorování jsou určena jednotlivcům i malým skupinám
do dvaceti osob a účast na nich netřeba předem sjednávat. Skupinám o počtu větším
než dvacet osob (nebo v této výši uhrazenému vstupnému i menším skupinám) jsme
připraveni, po nutné předchozí domluvě, připravit pozorování i v mimořádných,
zde neuvedených, termínech. Doporučujeme dostavit se včas, jen tak budete absolvovat celou nabídku. Proč vážit cestu na pozorování? Na vlastní oči spatříte to, co
znáte možná jenom z knih a televize. Krátery na Měsíci, některé planety, mlhoviny,
hvězdokupy, galaxie, hvězdy, sluneční skvrny, protuberance, filamenty … A co
určitě nespatříte? Dalekohledy nelze spatřit rychle se pohybující předměty (např.
meteory) ani úhlově velké objekty (např. celá souhvězdí). Vstupné 10 Kč. Rodinné
vstupné 30 Kč.

tel.: 582 344 130

VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě
jsou jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné
10 Kč.
XXI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 – 11leté děti. Nový ročník začíná 12. 9. v 16.30 hodin, ukončen bude
12. 6. 2013. Jeho členové se budou scházet každou pracovní středu v 16. 30 hodin.
Délka jednoho setkání je 75 minut. Posledních 20 minut každého setkání je věnováno filmům a pohádkám. Děti se budou na podzim seznamovat se sluneční soustavou a na jaře budou o sluneční soustavě slyšet podrobněji. Bude jim vysvětleno
střídání podob Měsíce, seznámeny budou se souhvězdími během celého roku a
dozví se i o základech kosmonautiky. Na jaře a na podzim budou setkání doplněna,
za bezmračné oblohy, pozorováním Slunce. Od listopadu do února, za bezmračné
oblohy, probíhají schůzky především v pozorovatelně u dalekohledů. Děti se učí
orientovat na hvězdné obloze. Pozorují planety, Měsíc a další zajímavé objekty.
Taková pozorování si mohou děti za jasného počasí prodloužit až do 18.30 hodin.
Pololetní poplatek 100 Kč. Tento poplatek opravňuje k bezplatnému vstupu na
veškerou nabídku Lidové hvězdárny v Prostějově, příspěvkové organizace do 31. 1.
2013.

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 15.00
do 16.00 hodin. 5. 7. v 6 hodin je Země nejdále od Slunce, 152,1 miliónu kilometrů, 22. 7. ve 12.01 hodin přechází Slunce ze znamení Raka do znamení Lva.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se konají
každé pracovní pondělí a čtvrtek od 22.30 do 23.30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut
před koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné 30 Kč.

XLII. ROČNÍK KLUBU GEMINI JE PŘIPRAVEN!
Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho
láká poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových
programů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 27. 9. - zahájení školního
roku 2012/13 v 16.30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny a pak každý pracovní čtvrtek s výjimkou prázdnin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč
a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu. Tento poplatek opravňuje k
30. 7. - 3. 8. VŽDY V ČASE 10.00 – 11. 00 HODIN VIII. ŠKOLIČKA PRO 5 - bezplatnému vstupu na veškerou nabídku Lidové hvězdárny v Prostějově, p. o., do
11 LETÉ DĚTI ZAMĚŘENÁ NA SLUNEČNÍ SOUSTAVU
konce května 2013.
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamující se Sluncem, spojené s pozoroZměna programu vyhrazena.
váním. Další schůzky se budou věnovat planetám, trpasličím planetám i menším
AVÍZO!
6. – 11. 8. VŽDY V ČASE 20. 30 – 22. 30 HODIN XXIII. ZÁBAVNÁ LETNÍ
tělesům sluneční soustavy. Celkový poplatek 50 Kč.
ŠKOLA ASTRONOMIE „PERSEIDY 2012“.
Týdenní, ryze prázdninové setkávání zájemců a nadšenců o sofistikovanější pozoVÝSTAVY
rování známého meteorického roje Perseidy.
Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

UF, TO JE HORKO! KOLIK JE STUPŇŮ, PROSÍM?

Celsius (viz obrázek, 27. 11. 1701 – 25. 4.
1744), Fahrenheit, Réaumur, Kelvin,…
jsou všechno jména spojená s pokusy o
měření teploty. Než se o nich blíže zmíním,
položím si otázku, kdo vlastně vynalezl
teploměr? Odpověď zdaleka není jednoduchá a Celsius to nebyl! S měřidlem teploty je totiž spojeno více jmen. Jedním z
nich je i jméno italského fyzika a astronoma Galileo Galilea, který předváděl svůj
primitivní termoskop již v roce 1597 ve
Florencii. O něco později se o sestrojení
teploměru pokoušel další Ital, Santorio
Santorio. Byl profesorem medicíny na univerzitě v Padově a tak ho mj. zajímala i
teplota lidského těla. A když ruku k dílu
přiložil do třetice další Ital, fyzik

Evangelista Torricelli, byl teploměr na
světě.
A hned spatřil světlo světa další problém –
problém volby dvou bodů stupnice respektive dvou teplot, jichž lze snadno dosáhnout.
Prvním vědcem, jehož způsob měření teplot
vyhovoval tehdy nejvíce, byl německý fyzik
Gabriel Daniel Fahrenheit (14. 5. 1686 – 16.
9. 1736). Ten v roce 1714 zhotovil první rtuťový teploměr a v roce 1724 na něm zavedl
stupnici, na které 0 0F(ahrenheita) odpovídalo teplotě eutektické směsi ledu, vody a salmiaku a 96 0F mělo odpovídat obvyklé teplotě lidského těla (podle ní tedy voda mrzne
při 32 0F a vře při 212 0F). Vše pak rozdělil
dvakrát po 12 dílech a každý z nich na čtyři
dílky – stupně. V roce 1730 přispěl svojí trochou do mlýna francouzský přírodovědec
René Antoine Ferchault de Réaumur (1683 –
1757). Ten na svém lihovém teploměru zvolil teplotní škálu mezi bodem tuhnutí a varu
vody, což už nám něco připomíná, leč rozdělil ji na 80 dílků. 80 0R tedy odpovídá nám
známým 100 0C, z čehož také plyne, že 4 0R
odpovídají 5 0C. A v roce 1742 Anders
Celsius stanovil teploměrnou stupnici tak, že
bod varu vody označil 00 a bod mrznutí vody
100 0C. Ne, to není špatně!!! Až o několik
později tuto stupnici obrátil do dnešní podoby Celsiův spolupracovník a nástupce M.
Stromor. Ve své práci vycházel Celsius z
výsledků slavného anglického fyzika
Roberta Boylea, který již roku 1664 volil teplotu tání ledu za základní bod měření. A jak
známo, Celsius to pak se svým nápadem na

celém světě vyhrál. Inu ale výjimky musí být.
Velká Británie a USA stále ještě tvrdošíjně lpí
na stupních Fahrenheitových. Pro úplnost
nutno dodat, že současné vědecké zprávy a
technické popisy udávají teplotu v tzv.
Kelvinech (nikoliv ve stupních Kelvina!).
Připomíná se tak jméno významného britského vědce lorda Kelvina, vlastním jménem
Williama Thomsona (24. 6. 1824 Belfast –
17. 12. 1907 Netherhall u Largsu). Ten v roce
1848 zavedl stupnici, jejíž nultý bod odpovídá hodnotě tzv. absolutní nuly, tj. – 273,15
0C.
Anders Celsius, švédský fyzik a astronom
vystudoval univerzitu ve svém rodišti,
Uppsale a už ve svých jednatřiceti letech se
stal univerzitním profesorem astronomie. V

roce 1732 byl vyslán do Německa, Itálie a
Francie za účelem poznávání hvězdáren. Z
jeho prací lze připomenout např. pozorování
Saturnových měsíců, studium polárních září,
závislosti výšky Baltského moře na poloze
Měsíce vůči Zemi a Země vůči Slunci apod.
V literatuře lze nalézt zmínku, že k vytvoření
teploměrné stupnice Anderse Celsia přiměla
cesta s francouzskou expedicí do Laponska,
která měla měřit část poledníku v blízkosti
severního pólu. Většina účastníků této expedice, včetně Celsia, trpěla omrzlinami, ale
nebylo čím určit a tedy i zaznamenat, v
jakých podmínkách členové expedice pracovali. Proto se Celsius rozhodl, že ihned po
návratu zpracuje teploměrnou stupnici. Jak si
umínil, tak také učinil. Snad právě náročné
studijní cesty podlomily jeho zdraví a tak
umírá na tuberkulózu už ve věku pouhých 43
let. K vědě a výzkumu podědil Celsius vlohy
nejen po svém otci, ale též po obou dědečcích, z nichž jeden byl matematik a druhý
astronom.
A na závěr mi dovolte, abych těm, kteří čtou
anglické noviny (ty v rubrice o počasí udávají teplotu zásadně ve 0F), knihy a literaturu
vůbec, napomohl ve způsobu převodu mezi
stupni Celsia a Fahrenheita:
1) převod C na F. C násobte dvaceti, odečtěte dvojnásobek, to celé podělte deseti a přičtěte 32. Př. 6 0C = 6 x 20, - 12, :10, + 32 =
42,8 0 F.
2) převod F na C. Odečtěte 32, dělte 9 a násobte 5. Př. 77 0F = (77 – 32)/9, x 5 = 25 0C.
jp
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu
Dne 24. května 2012 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví
občánci města Prostějova:

Alice Kolíková
Patrik Slíva
Samuel Snížek
Eliška Vičarová
Petr Novák
Marek Mika
Vojtěch Dokoupil
Zuzana Přidalová
Radim Koukal
Lukáš Komárek
Eliška Dvořáková
Martin Kameník
Kateřina Koudelná
Adam Švach
Matyáš Vénos

Klára Staňková
Agáta Leinweberová
Eliška Hanáčková
Tereza Poláková
Denis Šaňa
Viola Štugelová
Patrik Kratochvíl
Jindřich Piňos
Nathalie Charlize Miškovský
Tobiáš Hájek
Jan Šprynar
David Černošek
Jaromír Kaderka
Matěj Ježák
Liliana Skácelová

Kontakt pro vítání občánků je tel: 582 329 620, další informace včetně termínů
vítání do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu, sekce DUHA.

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

V průběhu letních prázdni neprobíhá
v MC běžný provoz.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO RODIČE S DĚTMI
Pohádkové týdny a Okolo kolem s Cipískem
všechny termíny jsou obsazeny.
PRAVIDELNÝ PROVOZ ZAČNE V OPĚT V ZÁŘÍ.
3.9.-14.9 vždy 8.30-12.00/ 5.9. a 10.9. také 15.00-17.00
proběhnou dodatečné 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

Cipísek ukončil školní rok
a už se připravuje na další

Kromě příměstským táborů pro rodiče s
dětmi čekají v létě Cipíska přípravy na
další školní rok. A určitě bude co připravovat, protože zájem o programy MC je
stále velký.
Letošní školní rok využívalo pravidelně služeb MC Cipísek více než 200 rodin za
týden. Stovky dalších rodin se pak zúčastnily jednorázových akcí, které MC pořádá pro
rodiny s dětmi.
Celý školní rok byl pro MC náročný. Na
počátku byly obavy, jak Cipísek zvládne
nápor maminek s dětmi pouze na jednom
pracovišti. Díky novému systému, kdy se
rodiny nahlašovaly na tříměsíční kurzy, se
podařilo uspokojit většinu zájemců o program MC.
Velmi nejisté bylo i financování provozu pro
rok 2012. Díky dlouholeté podpoře Statutárního města Prostějova se podařilo uspět v
dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2012, které bylo pro mateřská centra velmi omezené. Spolufinancování města bylo jedno z kritérií, které přispě-

lo ke kladnému hodnocení projektu „MC
Cipísek-komunitní centrum pro rodiny“.
MC Cipísek proto děkuje panu primátorovi,
radě a zastupitelstvu Statutárního města
Prostějov za veřejnou finanční podporu ve
výši 200.000,-Kč, která byla pro rok 2012
na činnost sdružení schválena. Velmi si
vážíme důvěry, která byla tímto sdružení
projevena. Děkujeme také návštěvníkům
MC Cipísek a to nejen za hmotné a finanční
dary, ale také za vstřícnost a přízeň.

Festival Pod lipami
První ročník multižánrového festivalu
„Pod lipami“ nabídne návštěvníkům unikátní výstavu obrazů, videí a fotografií v
kombinaci s divadlem a výběrem klasické
i populární hudební scény prostějovských
legend.
Na tomto festivalu se představí vynikající
instrumentalisté Antonín Dlapa, Jan Pospíšil a
Ondřej Hauser v jazzové skupině „Fúze
kněze“, v jazzových vlnách se můžete nechat
strhnout také nadějnou skupinou „Easy Jammin“, do bluesových tónů Vás naladí „Blue
Oyster Band“ a mladý nadějný pianista Daniel Jun z JAMU Brno představí své debutové

CD. O divadelní představení se postará profesionální brněnské divadlo „Neslyším“, které
vždy fascinuje svou vtipností a dostupností
všem generacím. V průběhu celého večera
bude otevřena výstava fotografií moldavské
fotografky Tatiany Skládalové, obrazů mladé
malířky Terezy Froncové a videí Jakuba Čermáka. O bohaté občerstvení taktéž nebude
nouze. Festival se uskuteční dne 27. 7. 2012
od 16:00 hodin na zahradě a částečně v sále U
Kalicha 1, v případě nepříznivého počasí se
celá akce bude konat pouze v sále. Více informací získáte na adrese
www.facebook.com/prostejovfestival -red-
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Blahopřejeme
V měsíci květnu oslavili svá jubilea tito
občané města a příměstských částí

70

Marie Reiterová, Ing. Libuše Dekastelová, Jaroslav Šenk, Augustin Jiříček, Miroslav Mezulián,
Marie Mezuliánková, Zdeněk Kovář, Karel Kreisel, Jiří Konečný, Eva Grmelová, Hana Dočkalová, Mgr. Hana
Svobodová, Rostislav Kalabis, Jiří Chudožilov, Ludmila
Horáková, Petr Doležal, Anežka Kvasnicová, Květoslav
Mazánek, Andrej Hurdich, Prokop Rostislav, Věra Petriciusová, Ludmila Pospíšilová, Anna Zapletalová, Alena Krčová,
Mgr. Jarmila Božková, Jitka Polášková
Karel Klaudy, Milada Nováková, František Grumlík,
Antonín Pohůnek, Jaroslav Bábek, Emanuel Zapletal,
Anežka Barvířová, Ludmila Navrátilová, Vlastimila
Hadrová, Antonie Coufalová, Zdeňka Zaoralová, Ing. Jan Pořízka,
JUDr. Leopold Chlup, Ladislav Hudeček, Jan Šťastný, Jarmila Župková, Arnošt Jančík, Pavel Konečný, Strupek Zdeněk, Olga Berková, Pavel Rajtr
Naděžda Skálová, Hubert Valič, Marie Kůrková, Miroslav Čapka, Eva Bětíková, Ladislav Salaj, Vlasta
Matonohová, Zdeňka Zbořilová, Božena Pourová,
Jarmila Pištělková

75

Přijměte pozvání na slavnostní hodovou mši svatou,
která se koná 5. 7. 2012 v 9.00 hodin
v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje na Brněnské ulici
v Prostějově
a je spojená se svěcením objektu PAX
otcem děkanem Miroslavem Hřibem.
Zveme Vás srdečně na setkání
i na malé občerstvení po mši svaté.
farníci

Želeč hostí multižánrový festival
První červencovou sobotu (7. 7. 2012) se na želečském zámečku uskuteční multižánrový a multigenerační festival STARTfest.
Na návštěvníky zde bude čekat bohatý kulturní program, jehož nejdůležitější částí
bude kvalitní hudba od mladých a nadějných kapel z Prostějovska a celé České republiky. Dobročinný festival věnuje celý výtěžek Stanici pro zraněné a handicapované
živočichy při ZO ČSOP HANÁ NĚMČICE. Hudební část programu bude doprovázena výstavami a soutěžemi pro děti. Pro návštěvníky z krajů vzdálených bude
možnost postavit si stan ve stanovém městečku a přenocovat v přírodě. Samozřejmě
nemůže chybět ani občerstvení v podobě grilovaného prasátka a makrel.
-red-

Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:
Apoštolská církev Prostějov, DS – Vrahovická 83:
- bohoslužby v neděli v 9.30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)
Církev adventistů, Šafaříkova 9:
- sobota v 9.00 hodin studium Bible, v 10.30 hodin bohoslužby
Církev bratrská, Šárka 10a:
- bohoslužby v neděli v 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

80
85

Květoslava Fréharová, Vítězslav Ptáček, Margareta Buriánová, Ing. Jaroslav Mlčoch, Marie
Menšíková, Otta Vymazal, Frída Bečvová, Miroslav Pavelka, Jaroslav Mrňka, Jaroslav Vysloužil, Evžena
Piňosová
Jarmila Sekaninová

90
91
92
93
95
100

Marie Kouřilová

Františka Soldánová, Vlasta Kakrdová, Jarmila
Čamková
Růžena Spisarová
Žofie Přikrylová, Jindřiška Matoušková
Jaromír Dvořák

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE PROSTĚJOV

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.

Divadelní spolek Historia oznamuje
všem svým příznivcům, že pravidelné promenády
započnou opět po letních prázdninách!
-ič-

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.)
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Knihovna má Srdce na dlani
Během akce s názvem Bílý den, kterou v
Hamrech pořádalo Regionální středisko
TyfloCentrum Olomouc o.p.s. pobočka
Prostějov, získala Městská knihovna
Prostějov ocenění Srdce na dlani.

Tuto cenu každoročně udělují nevidomí jednotlivcům a organizacím za dlouhodobou
pomoc a spolupráci. Cenu převzal ředitel
Městské knihovny Prostějov Aleš Procházka
z rukou hudebníka Jaroslava Knejpa.

Velký Malý v knihovně pro děti

„Já jsem malý.“ „Já jsem malý.“ „A já
jsem taky Malý.“ Takto vtipně uvedli dva
chlapci z dramatického kroužku ZUŠ spisovatele Radka Malého – držitele ceny
Magnesia litera 2012 za knihu pro děti
Listonoš vítr.
V rámci přehlídky MEDart navštívil Radek
Malý malé čtenáře s pořadem, ve kterém je
seznámil nejen s básničkami a hádankami,

ale také s tím, jak se básničky píší. Brilantně
dokázal během besedy reagovat na všetečné
dotazy a také na hádanky, které naopak děti
kladly jemu. Úkol mu ještě ztěžoval fakt, že
se besedy účastnily děti různého věku (druháčci a páťáci). Ani to ale nevadilo a děti si
za každou správnou odpověď (když se zrovna soutěžilo), odnesly rozvrhy hodin s Malého básničkami a ilustracemi Petra Šmalce.

UPOZORNĚNÍ: Pro radu zase v září
Po dobu prázdnin se v knihovně nebude konat pravidelná Poradna pro spotřebitele.
Se svými problémy se na pracovnice olomoucké pobočky Sdružení obrany spotřebitelů můžete obrátit zase v září.

Prázdninové Luštění s knihovnou
Po delší odmlce se můžete opět zúčastnit
dalšího kola Luštění s knihovnou. Tentokrát jsme pro vás, ve spolupráci s
Hádankářským kroužkem Hanáci, připravili křížovku pro letní luštění.
Jejím autorem je Bohumil Korčák. Křížovku si můžete vyzvednout (a vyplněnou

zase 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.

K dostání ve vašich trafikách
24

Aktuálně

Informace

Školství
a sociální oblast

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

Cítíte se ve městě bezpečně?

Vážení občané,
dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o vyplnění miniankety (6 otázek) zaměřené na vnímání
pocitu bezpečí ve městě Prostějově z pohledu
Vás – obyvatel. Konkrétně je anketa zaměřena na
informovanost o městském kamerovém dohlížecím systému.
Anketu je možno vyplnit několika způsoby:
vyplnění a zaslání na e-mail adresu: libor.sebestik@mpprostejov.cz .
anketní lístek můžete vystřihnout, vyplnit a
odevzdat v Informační službě Magistrátu města
Prostějova, náměstí T.G.Masaryka 14 (vedle budovy radnice), resp. RIC v zámku.

vyplněný anketní lístek poslat poštou na adresu Městská policie Prostějov, Havlíčkova 4, 79601
Prostějov.
U každé otázky vyberte a zatrhněte jednu variantu, která prezentuje Váš názor. Příklad vyplnění anketních otázek e-mailovou formou- např.
1a,2b,3a,4b,5c,6a.
Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu. Výsledky
tohoto průzkumu budou po vyhodnocení zveřejněny v některém z dalších vydání Radniční
listů a budou použity k vyhodnocení stavu prevence kriminality za rok 2012 a k event. tvorbě
dalších preventivních aktivit v našem městě.
Dotazníkové šetření běží do 15. září 2012

OTÁZKY PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
Registrační číslo Projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00019 – název Projektu: Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov

Následující text je praktickou ukázkou, jaké
dovednosti mají účastníci tohoto projektu zvládat.
Chystáte se na výběrový pohovor, čeká Vás
důležitá pracovní schůzka nebo potřebujete
přesvědčit svého šéfa?

Kromě Vašich znalostí a dovedností k Vašemu cíli vede cesta pomocí efektivní sebeprezentace a prezentace toho, co nabízíte…
My Vám dnes nabízíme dvě možné cesty…
Která z nich může výrazně napomoci k dosažení Vašeho úspěchu?

Cesta A
Vystříhejte se všech formulací, jimiž už
předem devalvujete sami sebe nebo to, co
nabízíte.
Udržujte zrakový kontakt.
Tréma je znakem toho, že Vaše tělo správně
funguje.
Dejte prostor otázkám.
Váš projev by vždy měl mít úvod, obsah a
závěr.
Stůjte pevně, vzpřímeně, minimalizujte bariéry mezi Vámi a posluchači, ale dodržujte
přitom přijatelnou vzdálenost pro obě strany.
Projevujte pozitivní emoce. Usmějte se, kdykoliv je to možné.
Řeč je slabší než obraz.
Soustřeďte se na svá hlavní poselství / sdělení.
Vnímejte námitky jako otázky.
Nikdy nepřeceňujte znalosti svého posluchače, nikdy nepodceňujte jeho inteligenci.
Před svou prezentací bych měl/a myslet na to,
co umím.

Cesta B
Když druhému řeknu, že to, co nabízím
v něčem není příliš dobré, ukazuji tím, že jsem
slušně vychován a mám zdravý kritický úsudek.
Do očí se svým posluchačům dívejte jen letmo.
Když zažíváte trému, znamená to, že jste se
nedostatečně připravili.
Pokud možno nedopusťte, aby se Vás Vaši
posluchači na něco ptali, ale pokuste se jim
vše říci hned jako první.
Abych ušetřil/a čas sobě i druhým, mohu
přejít bez úvodu ihned k věci.
Buďte vždy a za všech okolností kontaktní,
lidé to mají rádi a Vy tím ukážete Vaši vřelost
a ochotu.
Snažte se o odlehčenou atmosféru a buďte
vždy vtipní, je dovoleno si občas udělat
z posluchačů legraci.
Obraz je slabší než řeč.
Pokuste se posluchačům sdělit co nejvíce
informací s detailními podrobnostmi, aby
byli zcela v obraze.
Námitky ihned a co nejrychleji rozbijte svojí
argumentací.
Občas někomu připomenout, že není tak
chytrý jako já, zvýší mou autoritu a prestiž
v jeho očích.
Před svou prezentací bych měl/a myslet na
to, co neumím a co jsem si ještě nestihl/a
připravit.

Vybrali jste si cestu A? Gratulujeme. Jste svému úspěchu o krok blíž…

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. 337/12 (Lassie) – fena, kříženec, odchycena nu
ul. Okružní

Evid. č. 336/12 (Ciril) – pes, kříženec, černé barvy, odchycen na ul. Mozartova

Evid. č. 335/12 (Emilek) – pes, kříženec, hnědé barvy, odchycen na ul. Ječná

Aktuálně

Školství
a sociální oblast

Informace

Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.13/02.0020
Příjemce dotace : Střední zdravotnické
škola, Prostějov, Vápenice 3
Cílem projektu bylo vytvořit podmínky
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro výuku první pomoci a chování
člověka při mimořádných situacích.
V letech 2010 – 2012 byla realizována školení v 15 středních školách Olomouckého kraje. Hlavním smyslem

školení bylo naučit pedagogy a dále
jejich prostřednictvím i žáky, hlavním zásadám v teoretické i praktické

Kaleidoskop
informací

Volný čas

rovině, jak zachránit lidský život, poskytnou první zdravotnickou pomoc
a dokázat spolupracovat se složkami

Sport

Integrovaného záchranného systému.
Celkem bylo vyškoleno 259 učitelů,
kteří obdrželi osvědčení. Zájem pedagogů a následná evaluace potvrdily
úspěšnost projektu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Bližší informace naleznete na www.projektzdravkapv.cz.
-red-

Zdravé město upozorňuje na význam prevence a odbornou ochranu očí
Nejdůležitější lidský smysl. Šedesát procent věcí vnímáme pomocí zraku.
Můžeme všichni říct, že se staráme o naše
oči tak, jak je správné?! Mnohdy hledáme
pomoc až při potížích, bolesti a dalších nepříjemnostech.
Tento článek je spíše pobídka k zamyšlení.
Studie ukazují, že více než 50% lidí nemá zájem starat se o své oči.
Vzestupnou tendenci by měla mít především spolupráce očního lékaře a optometristy. Proč tolik apeluji na prevenci a pravidelné
oční prohlídky?!
Byl jsem účastníkem akce na dni důchodců,
kde se celý den informativně zjišťovaly dioptrie
kolemjdoucích. Zájem byl obrovský, výsledek
šokující. Více než 90% lidí mělo dalekozrakost

větší než 1,5 dioptrie. Každý druhý měl zarudlé oči, které byly s vysokou pravděpodobností
způsobeny právě nedokorigováním dioptrické

vady. Někdy i lidé sami reagovali, že vidí hůř do
dálky, do blízka, ale že to nemají moc potřebu
řešit. Nehledě na to, že polovina z nich jsou řidiči motorových vozidel. Je samozřejmé, že v důchodovém věku je předpoklad dalekozrakého
oka veliký, ale je správné nechat oči jen tak, ať si
s tím samy poradí?!
Kolik z nás má kolem sebe člověka, který
nosí brýle, kolik z nás má kolem sebe lidí,
kteří si stěžují, že „nic“ nevidí?! Bohužel
jedním z největších mýtů u nás, se kterým
se setkávám prakticky denně je ten, že „mé
oči nepotřebují dioptrie, i když vidím špatně. Tím, že nebudu nosit správnou dioptrickou korekci, budu oči trénovat a nebude
se mi zhoršovat zrak“. Opak je pravdou.
Fyziologický stav oka je pouze v případě,

když naše oči nemají dioptrickou vadu.
Pokud nějakou dioptrickou vadu mám a
nenosím brýle, vystavuji se riziku. Oči se
nadměrně namáhají a podněcují vznik
vedlejších, tzv. asthenopických, účinků na
oko jako je: zarudnutí, pálení, řezání, nadměrné slzení, bolesti hlavy, bolesti očí, atd.
Je moderní doba, kdy existuje spousta řešení
dioptrických vad včetně brýlí nebo kontaktních
čoček. Všechny mají své výhody i nevýhody.
Pochopitelně je rozhodnutí vždy na straně klienta, ale ten se většinou rozhoduje na základě
důvěry, ať už k brýlím, kontaktním čočkám,
lékaři, atd.
Každá práce s lidmi je vždy jen o lidech. Bližší informace získáte na tel.čísle:
582 329 128. Bc. Radek Wágner, optometr
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A je to tady!!!!!!
SAMOHÝL AUTO
dorazila novinka v podobě prodeji REFERENČNÍCH VOZIDEL.
Je to ddoména velkých měst ale i k nám do Prostějova, díky

Jedná se o vozy, které byly na různých výstavách, akcích apod. Tyto vozy nejsou v mnoha
případech jeté nebo minimálně a jejich stáří se pohybuje od 6 měsíců do 1,5 roku.
Samozřejmostí je jejich 100%

stav, zůstává zárukaa výrobce, garance původu,
y jako
nepřetočené kilometry a navíc při financování se na takové auta vztahují nízké úroky
na nová. – zkrátka jakoby jste kupovali nové. A to vám žádný z autobazarů nenabídne.

A co je hlavní? Že cena je cca o 1/3 nižšíí než u „auta z výlohy“ .

Tak co stále ještě váháte?
Je pro vás na autosalonu Samohýl (Chevrolet pozn. red.) na Brněnské ul, nově vybudované
zázemí pro prodej takových vozidel od různých výrobců.

specialista
na historická okna
®

Bídov 463, 798 52 Konice
tel.: +420 582 396 717
mobil: + 420 603 455 549
e-mail: mrnka@mrnka.cz
w w w. m r n k a . c z

OKNA
2 Ą
VRATA

Vzniká i nový autobazar kde můžete prodat vaše stávající vozidlo ať už formou komise nebo za
vaše vozidlo vám ihned vyplatí hotovostt.
Jinak stále zůstává AKČNÍ VÝPRODEJ
J skladových vozů

CHEVROLET – ZA SUPER CENY.
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POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA…
Primátor města Prostějova, pan Miroslav Pišťák, převzal záštitu nad XII. Samostatnou klubovou výstavou Klubu ruských
a asijských ovčáckých psů a současně nad
VI. ročníkem Celostátního přeboru v pracovních soutěžích s mezinárodní účastí,
pro všechna plemena, která jsou v klubu
sdružená.
Samostatná klubová výstava a celostátní přebory se uskuteční v neděli 9. září 2012 v kynologickém areálu MSKS Zbraslav u Brna.
Delegaci na výstavu přijal a potvrdil mezinárodní rozhodčí FCI pan Iuza Beradze z Gruzie,
účast přislíbili majitelé a chovatelé těchto impozantních, úžasných plemen psů, nejen z České
republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Rakouska a
především ze země původu těchto nádherných
a úžasných plemen, z Ruska.
Zahájení výstavy s mezinárodní účastí bude
v 9 hod., poté bude následovat posuzování
jednotlivých představitelů výše jmenovaných
plemen v kruhu. Po skončení posuzování jednotlivců budou následovat soutěže, které vyhlašuje každoročně klub, jedná se o soutěže o
„Nejkrásnější hlavu“, o „Nejtypičtější pohyb“, o
„Nejlepší chovatelskou skupinu“, o „Nejlepšího
plemeníka“.
Vyvrcholením celého výstavního dne pak
budou soutěže v Celostátních povahových soutěžích.
Výjimečnost a ojedinělost této celodenní kynologické akce je dána skutečností, že pan primátor statutárního města Prostějova Miroslav

Pišťák převzal nad touto akcí záštitu a osobně
se akce zúčastní. Proto klub KRaAOP na počest pana primátora Miroslava Pišťáka, vypsal
historicky první soutěž – Soutěž o nejsympatičtější/ho psa/fenu dne, o jejímž celkovém vítězi
rozhodne sám pan primátor. A nyní něco málo
z historie a z činnosti Klubu ruských a asijských
ovčáckých psů.
Klub ruských a asijských ovčáckých psů
(KRaAOP) byl založen již začátkem 80. let minulého století a byl prvním, který v bývalé ČSSR
sdružoval plemena kavkazský pastevecký pes,
středoasijský pastevecký pes, jihoruský ovčák a
moskevský strážní pes. Klub měnil v průběhu
let několikrát svůj název a od roku 1994 je registrován pod tímto názvem, na jaře letošního
roku sídlo klubu přemístilo z Prahy právě do
našeho města, do Prostějova.
Klub KRaAOP je přímým členem ČMKU,
která zastupuje Českou republiku v mezinárodní kynologické federaci (FCI) se sídlem v Belgii.
ČMKU koordinuje veškerou kynologickou
práci svých členů, vede veškerou zahraniční politiku naší kynologické veřejnosti a styk českých
kynologů se zahraničními organizacemi. Členství v FCI zajišťuje v naší zemi mezinárodní platnost rodokmenů a všechny kynologické akce
pořádané na našem území mají mezinárodní
platnost a jsou uznávané po celém světě.
Členy klubu KRaAOP jsou mezinárodně
uznávaní chovatelé, jejichž odchovy se stávají
členy rodin v mnoha státech světa, což je důkazem, že chovatelé pečlivě vybírají skladbu rodi-

Prostějovské Hvězdičky jsou
2. vicemistryně České republiky

O druhém květnovém víkendu vyrazily
prostějovské mažoretky na jednu z nejdůležitějších soutěží v rámci postupových i
nepostupových soutěží mažoretek. S úsměvem na rtu jsme dorazily do Vyškova, kde se
konalo mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu asociace MAC. Sobotní
program byl ten nejpodstatnější, protože se
Hvězdičky na soutěžní ploše objevily hned
čtyřikrát. Na republikovém kole se sčítají
body za pochodové defilé, kde mažoretky
musí projít 65 metrovou trať do dvou minut
a za pódiovou sestavu, která plně dokazuje
schopnosti a um dané skupiny. V silné konkurenci nejsilnějších skupin z celého Česka
se podařilo Hvězdičkám v disciplíně s pompony vybojovat krásné šesté místo. Největší
radost byla při disciplíně s hůlkou, tedy disciplíně baton, kde děvčata velmi zabojovala

a na krku si odnesla z vyhlášení výsledků
krásnou bronzovou medaili, diplomy a
hlavně postup na mistrovství Evropy, které
se koná poslední srpnové dny tohoto roku
ve francouzském městě Mezamet. Hvězdičky se na evropský šampionát nesmírně
těší, bude to jejich první soutěž, kde budou
zastupovat nejen sebe a město Prostějov, ale
hlavně budou reprezentovat naši republiku.
V nedělním programu jsme také dosáhly
hezkého umístění, kde jsme v disciplíně
baton miniformace (7 soutěžících) obsadily
šestou příčku (od bronzové medaile nás dělilo 2,6 bodů) a sólistky Vacová a Moučková
vybojovaly dvanáctou a třináctou příčku
z celkového počtu 23 sólistek kategorie kadetky. Věříme, že se nám takto skvěle povede i nadále a že budeme hrdě reprezentovat
město Prostějov. Držte nám pěsti.
-red-

čovských párů, krevních linií a povah tak, aby
byly v jejich odchovech skloubeny nejen požadavky exteriéru-standardu, ale současně velmi
přísně dbají na zachování původních povah,
pro které jsou psavečtí psi velmi ceněni.
V našem okrese má sídlo několik mezinárodně chráněných chovatelských stanic, které
se zabývají čistokrevným chovem kavkazských
pasteveckých a středoasijských pasteveckých
psů. Všechny tyto chovatelské stanice se mohou pyšnit nejen tituly z pracovních přeborů,
ale především tituly šampionátů národních
kynologických federací, které jsou velmi ceněny
v mezinárodním měřítku. O činnosti klubu se
lze dočíst i na webu http://kraop.wz.cz/.
Je velmi potěšující, že v současné době
jeden z nejlepších jedinců plemene kavkazský
pastevecký pes, mladá fenka s něžným „křestním“ jménem Fantasie, žije se svými majiteli
právě v Prostějově.
Tato fena již dosáhla, ve svém poměrně
mladém věku, na tituly v kynologickém světě
INZERCE

nejvyšší. Fantasie je držitelkou titulů: Junioršampionka České republiky, Junioršampionka Slovenské republiky, Vítězka Grand Prix Slovakia,
Vítězka střední a východní Evropy mladých,
Vítězka střední Evropy mladých, Grand šampionka České a Grand šampionka Slovenské
republiky, Šampionka Polska a kandidátka na
šampiona Rakouska a Maďarska, a titul nejvyšší, na který dosahují psi až v pozdějším věku Interšampionka. Již druhým rokem je Fantasie
vítězkou klubových soutěží nejen v České republice, ale i na Slovensku a za loňský rok se stala Universální vítězkou Rakouska a Nejlepším
jedincem klubu Slovenské republiky.
Kdo máte v oblibě psy, pastevecké obzvlášť,
přijeďte strávit první zářijovou neděli do příjemného prostředí Zbraslavského kynologického
areálu, potkáte se zde se spoustou krásných a
jedinečných psů, zažijete úžasně vzrušující atmosféru, se spoustou přátelských lidí a prožijete
nevšedně strávený den, na který se jen tak nezapomíná.
-mm-
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Mezinárodní jazykové projekty? ZŠ Palackého říká ANO!
Trendy současného školství volají po inovativních a netradičních metodách výuky, které pomáhají aktivizovat žáky a povzbudit jejich přirozenou touhu po vědění a objevování nového. To
může znít jako klišé, na druhou stranu je pravda,
že stereotypy často nudí nejen děti, ale i dospělé.
Proto můžeme v současnosti na vzdělávacím
trhu najít poměrně širokou škálu rozmanitých
nabídek, ze kterých si stačí pouze správně vybrat a
pak mít trochu toho pověstného štěstí při realizaci svého záměru. Zdá se to být velmi jednoduché,
je ale pravda, že jedná-li se o mezinárodní jazykové projekty organizované pod záštitou Národní agentury pro evropské vzdělávací programy
(NAEP), pak cesta ke schválení navrhovaného
projektu a zisku grantové smlouvy vede přes takřka čtyřicetistránkovou žádost, jejíž kvalita vysoce
ovlivňuje výsledek výběrového a schvalovacího
řízení. NAEP se ale velice snaží českým žadatelům tuto trnitou cestu usnadnit. Pořádá jednak
kontaktní semináře zaměřené na hledání nových
zahraničních partnerských škol, jednak školení
ohledně legislativy a financování projektů a velice vstřícně pomáhá školám při řešení jakýchkoli
problémů vzniklých v souvislosti s projekty škol
či žádostmi o jejich schválení. To, co na nováčky
na poli mezinárodních jazykových projektů škol
může působit přinejmenším jako nepřekonatelné, se pro zkušenější stává rutinou, která při příznivé konstelaci hvězd přináší zasloužené ovoce.
Naše ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
má za sebou už téměř dva takovéto projekty –
v letech 2004 – 2007 projekt Sealing friendship
se dvěma welšskými a jednou dánskou školou
a v současné době vrcholí projekt Thank you,
INZERCE

postman! s partnerskými školami z francouzského Brestu a španělského Sabadell. V obou
těchto projektech jsme se pod záštitou programu
Comenius zaměřili na všeobecné poznávání kulturních odlišností jednotlivých zemí, v projektu
druhém pak také na seznámení s nejzákladnější slovní zásobou rodných jazyků jednotlivých
partnerů. Jelikož školské systémy jednotlivých
partnerských zemí se různí a základní školy ve
Francii i Španělsku vychovávají pouze žáky do
věku 12 let, mohlo by se zdát, že žáci našeho
druhého stupně neměli k sobě adekvátní partnery. S tímto faktem jsme ale při plánování aktivit
počítali a žáky do jednotlivých úkolů zapojili tak,
abychom právě podtrhli skutečnost, že konkrétně v naší škole projekt probíhá na více úrovních,
které byly jednoznačně dány znalostmi angličtiny
(naši nejmladší se zapojovali do aktivit převážně

výtvarných, u starších žáků byl kladen větší důraz
na jazyk jako takový).
Z konkrétních úkolů, které před námi v našem posledním projektu stály, bychom chtěli vyzdvihnout tvorbu anglicko – česko – francouzsko
– španělského slovníku, typicky české kuchařky
pro cizince a sady výtvarných prací zaměřených
na architekturu a výtvarné umění ČR v prvním
roce trvání projektu a na totéž téma v regionálním měřítku ve druhém roce projektu. Závěr
každého projektového roku pak patřil vernisáži
těchto prací, kterou naše škola spojila s již tradičně pořádaným autorským čtením ze žákovských
prací v baru 12 opic. Letos byla tato vernisáž ozvláštněna přítomností našich zahraničních partnerů, protože jsme ji záměrně uspořádali právě
v době konání závěrečné partnerské schůzky u
nás v Prostějově. Během této návštěvy jsme se
snažili našim partnerům co nejvíce přiblížit nejen naši školu a naše žáky, ale seznámit je i s naším školským systémem a ukázat jim přírodní i
architektonické krásy našeho města a regionu.
Vzali jsme je na prohlídku prostějovské radnice,
ukázali jsme jim skvosty v podobě secesní budovy Národního domu v Prostějově, pochlubili
jsme se jim i neotřelou krásou Moravského krasu, konkrétně Punkevní jeskyní i s projížďkou na
lodičkách. Na zvláštní přání našich hostů jsme
s nimi navštívili i Prahu, jejíž nenapodobitelná
atmosféra byla dokreslena semknutostí českých
fandů marně ženoucích naše hokejisty k vítězství
v semifinále MS v ledním hokeji. Velký zážitek
z této zahraniční návštěvy měli všichni, kteří si
dodali odvahy a při prohlídce jednotlivých budov naší školy se pustili s našimi návštěvníky do

hovoru – ať už žáci, kteří se při besedě s našimi
hosty ptali opravdu na leccos, nebo učitelé v rámci mezinárodního večera, který jsme ve škole na
počest našich hostů uspořádali. Připusťme, že pro
průměrného Čecha ještě stále není běžnou věcí,
aby se své jazykové znalosti snažil beze studu použít v příležitostné každodenní komunikaci. To
je jeden z hlavních důvodů, proč si tolik ceníme
možnosti účastnit se podobných mezinárodních
aktivit, nejen kvůli našim žákům, ale i kvůli sobě
samým, abychom sami načerpali nový elán a
zkušenosti a své nadšení potom mohli přenést i
na naše žáky.
Nemůžeme bohužel konstatovat, že jsme
beze zbytku naplnili všechny záměry, které jsme
na počátku projektu měli, a to především kvůli
velmi různé technické vybavenosti jednotlivých
partnerských škol (nás samotné překvapilo, že
jsme z tohoto srovnání vyšli velmi dobře). Zdá
se ale, že se blýská na lepší časy a že snad v příštím školním roce budeme v rámci vyučování
schopni zrealizovat i nějaké videokonference, aby
žáci měli možnost bezprostřední komunikace
v angličtině, či si ověřit svou výslovnost některých
francouzských či španělských slovíček v praxi.
Přestože náš projekt v tuto chvíli končí, domluvili
jsme se s našimi partnery, že zůstaneme v kontaktu a v některých aktivitách budeme pokračovat i
v příštím školním roce. Držte nám palce, ať nezůstane jenom u slibů, a pokud ještě stále váháte, zda
se do nějaké mezinárodního projektu pustit, tak
přestaňte váhat a na webových stránkách NAEP
začněte plánovat svoje kroky do Evropy stejně
jako my!
Jana Prokopová
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Úspěchy žáků Švehlovy střední školy
Soutěž ve svěřování
Ve dnech 17. 4. – 18. 4. 2012 proběhl 16. ročník Mezinárodní a národní soutěže žáků středních škol ve svařování, která se konala na Střední odborné škole ve Frýdku
Místku. Již po čtrnácté, vždy s velmi dobrými výsledky, se
jí zúčastnila Švehlova škola Prostějov.
Soutěže se zúčastnilo ve 4 metodách (pro odborníky
111, 311, 141 a 135) 105 účastníků v národní části a 125
soutěžících v mezinárodní části zastoupené Českou republikou, Slovenskem, Ukrajinou a Německem.
V uvedené konkurenci nejlepších žáků svářečských
škol, se žák druhého ročníku učebního oboru Opravář
zemědělských strojů Jakub Spáčil umístil na prvním místě
jak v národní, tak i mezinárodní části soutěže.
Na jeho skvělém výsledku má nemalou zásluhu instruktor svařování a svářečský technik pan Bohuslav Kristek, který
Jakuba na soutěž připravil. Je pro nás potěšující a zavazující,
že na Zemědělském odborném učilišti, které zaniklo v roce
Jakub Spáčil na stupních vítězů
2006 sloučením se Švehlovou střední školou, se vyučil děda
a poté i jeho otec ve stejném oboru, který nyní studuje Jakub. Jeho úspěch je nejen dobrou vizitkou
úrovně výuky svařování, ale kvality výuky žáků učebních oborů na škole vůbec. Potřeba kvalifikovaných pracovníků roste nejen v zemědělství, ale i v průmyslových podnicích Prostějovska, a proto nás
Jakubův úspěch těší dvojnásob. Jeho úspěch je skvělou prezentací školy.
Leo Marek
Floristická soutěž
Úspěch žákyň druhého ročníku Štěpánky Waischornové a Dagmary Váňové z oboru Provoz služeb
Švehlovy střední školy potěšil nejen žákyně, ale i jejich
pedagogy. Děvčata v 1. ročníku Floristické soutěže pro
mládež, pořádané Českým zahrádkářským svazem
Prostějov, která se konala 2. května 2012 v Prostějově,
se umístila na 1. a 3. místě v kategorii 15 – 18. let. Dívky soutěžily v aranžování květin a u obou se projevilo
estetické cítění. 25. května se zemského moravského
kola v Kroměříži zúčastnila Dagmar Váňová, umístila
se na 1. místě a postoupila do celostátního kola, které se
bude konat v červenci v Lysé nad Labem.
Alena Kvapilová
Dagmar Váňová v Kroměříži
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V měsíci dubnu se konalo regionální kolo
v tanečních formacích pořádané Svazem učitelů tance (SUT) pod názvem Festival tanečního mládí (FTM), o kterém jsme již psali.
TS FREE DANCE Prostějov mělo tehdy
obrovský úspěch a dovezlo si z této soutěže ze
6ti choreografií – 5 zlatých a jednu bronzovou
medaili. Automaticky postoupilo všech 5 zlatých medailí na mistrovství České republiky a
nejmladší tanečníci – neboli miňouši s bronzovou medailí - se dočkali divoké karty a jeli
také.
MČR se konalo v České Lípě ve dnech 19
- 20. 5. 2012. Tento víkend byl pro všechny
velmi náročný, ale výkon této taneční skupiny
bral dech nejen porotcům, ale naprosto všem
zúčastněným. Porota si dokonce i choreografie natáčela a vždy s respektem k trenérce Janě
Bálešové povstala a chvalně tleskala. Všechny
choreografie měly opravdu velkou konkurenci, ale i přesto se probojovaly do finále a 5
z nich si veze krásné medaile na krku domů,
poslední šesté taneční vystoupení získalo 4.
místo. Všem hrála k jejich vítězství hymna
České republiky a bylo dojemné sledovat, jak
vyčerpaní, ale šťastní tanečníci hrdě tuto hymnu se slzami v očích zpívali.

ŠŠkolství
kolství
a sociální oblast

Chorereografie s názvem „Just different“ se
zlatou medailí a taneční vystoupení s názvem
„Na větvi“ – divoká karta – s medailí bronzovou, soutěžila v dětské kategorii parketového
tance. Choreografie s názvem „V oříšku“ získala taktéž zlatou medaili, tedy opět 1. místo
v dětské kategorii nazvané show, další choreografie pod názvem Už dost získala zlatou
medaili v parketovém tanci – nyní ve skupině
junior a v kategorii show junior získala 1. místo
choreografie Druhá šance. TS FREE DANCE
je zkrátka několikanásobný vítěz v Mistrovstí
České republiky v různých tanečních formacích. GRATULUJEME !!!
Trenérka Jana Bálešová se nám svěřila:
„Jsem skutečně hrdá a pyšná na všechny své
tanečníky, kteří podali za bouřlivé podpory rodičů neskutečný výkon. Do tance dali kromě
všech svých sil i srdce. Díky nim vím, že nekonečná dřina během celého roku má smysl“.
Vyzpovídali jsme také mladou nadějnou
choreografku Veroniku Bálešovou, dceru
Jany Bálešové, která je autorkou choreografie
Už dost: „Byla to moje první profesionální
choreografie, kterou jsem nacvičovala a jsem
skutečně dojatá za výkon svých holek, které si
první místo opravdu těžce vytancovaly“.
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informací

Volný čas

Choreografka streetu Ivana Sovíčková je
také mladou nadějnou trenérkou a věříme,
že v příštích kolech taktéž ukáže své taneční
předpoklady. I krásné čtvrté místo je již letos
tím pravým důkazem.
Zeptali jsme se i jednoho z rodičů, který
nám s velmi vykřičenými hlasivkami sdělil:
„Zažil jsem jeden z nejhezčích víkendů v tom-

Sport

to roce, jsem dojat a medaile jsou oceněním
nejenom pro naše děti, ale také pro autory choreografií. Tohle triumfální vítězství je inspirací
pro obhajobu v budoucích soutěžích. Město
Prostějov má být právem na co pyšné‘‘.
Přejeme TS FREE DANCE spoustu inspirací a také dalších úspěchů!
(ln)

BOMBASTICKÉ UKONČENÍ SEZONY TŠ PIROUETTE
Neméně úspěšná byla však TŠ Pirouette
i v dalších věkových kategoriích. Dva zástupci v dětské věkové kategorii získali oba
shodně 2. místo. Jednalo se o street show
choreografii Ivy Kuptíkové a Veroniky Votavové Milujem rybaření a o choreografii
modern dance Terezy Sekaninové Až mě
budeš mít rád. Ani juniorky nemohly zůstat pozadu. Modern dance Petry Vránové
Separate lives si vybojovala krásné 2. místo a street dance Black or white choreografky Jany Slezákové se umístila na místě 3.
Posledním účastníkem byly tanečnice
hlavní věkové kategorie. Zde bylo rozhodně také co slavit. Have a fun!, hip-hop formace Ivy Kuptíkové byla na fantastickém
2. místě a modern dance Tears of an angel
Terezy Sekaninové skončilo 1.
Ke skvělým výkonům kromě samotných tanečnic a tanečníků přispěli velkou
měrou také rodiče. Jejich již pověstné vuvuzely a transparent, všichni odění do klubových triček Pirouette, to byla ta správná
atmosféra pro ty nejlepší výsledky. Krásné
zakončení sezony 2011/2012.
-ts-

Za celou sezonu se prostějovská taneční
škola Pirouette zúčastnila mnoha soutěží
nejrůznějších kol a probojovala se až na
Mistrovství České republiky, ale jak se
říká, to nejlepší nakonec. Tím byla taneční
přehlídka O Popelčin střevíček pořádaná
DDM a městem Uničov. Tato přehlídka se
tentokrát konala o kousek dál, v Šumvaldu, ale letos se jednalo již o XXII. ročník.
TŠ Pirouette přijela na tuto přehlídku
poprvé a hned slavila obrovské úspěchy.
Domů do Prostějova si s celkem devíti
choreografiemi přivezla deset pohárů.
První byly na řadě nejmenší děti – kategorie mini. V disciplíně parketových kompozic získala choreografie Petry Vránové
Nebe plné hvězd skvělé 1. místo. V další
obsazené kategorii obě želízka v ohni
získala medailové posty. Buchet je spousta choreografického dua Iva Kuptíková a
Lenka Malindová obsadilo 2. místo a Co
se děje v peřině? Lucie Hrůzové hned 3.
místo. Jelikož mini porotu opravdu zaujaly, získaly ocenění Absolutní vítěz v kategorii mini, zlatý pohár a sladký dort.

Objevujeme Evropskou unii
Ve dnech 25. - 28. dubna 2012 absolvovaly čtyři studentky Obchodní akademie
Prostějov exkurzi do Evropského parlamentu v Bruselu, kde vyslechly přednášku o vzniku, historii a významu Evropské
unie. Mimo moderních budov jednotlivých institucí EU si prohlédly i historické
jádro Bruselu a na zpáteční cestě navštívily
starobylé hanzovní město Bruggy. Cesta se
uskutečnila díky Ing. Janu Březinovi, poslanci Evropského parlamentu.
V polovině června 2012 se 20 studentů

OA Prostějov zúčastní týdenního pracovního semináře v Dolním Sasku. S dalšími 25 studenty střední školy v Brémách
vytvoří přibližně 10 bilaterálních týmů.
Téma pracovního semináře je pro mladou
generaci atraktivní: Homo digitalis? Týká
se totéž internetu.
Internet je pevná součást všedního
dne dnešní mládeže, ovlivňuje jejich
způsob komunikace a myšlení. Účastníci této akce společně analyzují návyky při využívání sítě, učí se porozumět

jednotlivým oblastem sítě. Společně
s počítačovými odborníky se zamyslí
nad tématy – kdo řídí internet, utopie a realita na internetu, moje síťová
identita, jakou roli by měl internet hrát
v budoucnosti. Německá strana požaduje od studentů zkušenost práce na
PC, aktivní tvorbu programů, www.
stránek apod. Měla by proběhnout tříhodinová videokonference s novináři a
se softwarovými specialisty. Účastníci
se pokusí rovněž překonat jazykovou

bariéru a tím si neformálně ověřit znalost cizích jazyků.
V závěru letošního školního roku, v termínu od 22. 6. – 28. 6. 2012, se žáci Obchodní akademie Prostějov zúčastní jazykového a poznávacího zájezdu do Paříže a
Londýna. První dva dny navštíví nejznámější památky Paříže. Během dalších tří
dnů, které stráví v Londýně, si prohlédnou
nejatraktivnější turistická místa a pamětihodnosti jako jsou např. Muzeum Madam
Tussaud’s či Tower Bridge.
OA
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TŠ Hubený opět mezi taneční elitou
Víkendové
Vík
d é mistrovství
it t íČ
České
ké republiky
blik v
Disco dance formation a Street show, které
proběhlo v půli měsíce května v brněnském
Bobycentru, zná své vítězné formace. A TŠ
Hubený opět patří k letošním nejúspěšnějším
českým tanečním klubům!
V dětské kategorii street show s přehledem
vytančili svěřenci M. Vlachové a R. Smičkové
zlatou medaili. Formace s názvem V peřině byla absolutně úspěšná, což ocenil i sám

prezident
id t světové
ět é taneční
t č í organizace
i
IDO
nejlepší známkou.
V disco formacích se výtečně vedlo i juniorům, kteří obsadili krásné 3. místo s choreografií Ready for dancing a trenér O. Berky byl
na svých osmnáct svěřenců patřičně pyšný.
Všichni účastníci tanečního klání tancovali
jako o život a patří jim jménem vedení TŠ Hubený velké díky. Nemalé poděkování náleží i
rodičům za jejich finanční a časovou obětavost.

Na taneční šampionát se sjelo celkem přes 2800 nejúspěšnějších tanečníků z celé
republiky, aby zde bojovali nejen o tituly mistrů ČR, ale i o nominace na následná
mistrovství Evropy a světa. MČR je vyvrcholením více než dvouměsíčního maratónu
soutěží, které probíhaly od března po celé zemi, a to v mnoha tanečních stylech. Do
letošní Dance Life Tour 2012 se zapojilo neuvěřitelných 12 200 tanečníků ze 183
tanečních klubů z celé ČR s celkem 809 formacemi!
Závěrem zveme všechny taneční nadšence na letní příměstský tábor. Děti budou rozděleny dle věku a ve dvou turnusech na ně čeká týden plný tance a dalších zážitků. Pro
starší náctileté děti nabízíme srpnové taneční soustředění na Vysočině. Další info najdou
zájemci na www.tshubeny.eu nebo na tel. 602 755 856, 734 785 454.
-red-

Kluci z reálky 3. nejlepším
fotbalovým týmem v republice
Po úspěšném tažení chlapců jednotlivými koly Coca Cola cupu se celý
tým přemístil v pondělí 4.6. 2012 na
pražský Strahov, aby zde po dobu dvou
dnů absolvoval finálové kolo a pokusil
se zabojovat o příčku nejvyšší. Ta totiž
zajišťovala možnost zúčastnit se fotbalového mistrovství Evropy EURO 2012
jako vlajkonoši českého národního
týmu.
Po bojích ve skupině nejprve podlehl náš tým smolně 0:1 pozdějším
vítězům turnaje, družstvu Soukromé
sportovní školy z Litvínova, následně
porazil Ostravu vysoko 4:0 a o konečné druhé místo, které zajišťovalo další
boje, se kluci utkali v přímém souboji
s Třeboní, kterou hladce porazili opět
vysokým rozdílem 5:1. Do semifinále
pak nastupovali již s vidinou finálového utkání, ovšem soupeř z Humpolce
nám ukázal, že fotbal není vždy úplně
spravedlivý. Kluci tlačili, měli obrovské
šance, ale buď stříleli mimo, nebo přímo do výborného humpoleckého brankáře. A jak to tak bývá, nedáš, dostaneš. Humpolec známé fotbalové rčení
ukázal dokonale. Nejlepší hráč turnaje
Štěpánek několikrát utekl obraně a roz-

hodl o kruté porážce 0:4. I přes vysokou prohru se naši fotbalisté nakonec
dokázali motivovat k zápasu o 3. místo,
který velmi zkušeně komentoval Jaromír Bosák. Výhrou 2:0 nad soupeřem
z Hustopečí si zajistili 3. místo v celorepublikovém finále Coca Cola cupu.
Ještě jednou chci poděkovat všem klukům, kteří se na tomto úspěchu podíleli,
rodičům těchto žáků, vedení školy, kolegům, kteří neúnavě fandili i přes pracovní vytížení a také všem organizátorům
turnaje.
Na závěr nutno zmínit hráče, kteří dosáhli tak velkého úspěchu: Pavel Mucha
– 6.A, Miroslav Kroutil, Michal Popelka – 7.B, Martin Surma, Lukáš Petržela,
Michal Marek – 8.A, Pavel Foret – 8.B,
Lukáš Zatloukal, Radim Spáčil, Jan Karhan – 9.A, Marco Bontempo, Rudolf Sigmund – 9.B. V týmu se také v některém
z kol objevili Dominik Šín – 9.A a Daniel
Drmola – 9.B, kterým patří také velké
poděkování.
Díky tomuto úspěchu se po zásluze
Martin Surma zúčastní jako jeden z vlajkonošů fotbalového mistrovství Evropy
EURO 2012, a to v zápase našich proti
Řecku.
Stanislav Slezák

Klub výsadkových veteránů Prostějov přijal pozvání senátorky Boženy Sekaninové navštívit Senát České
republiky. A tak v pátek 8.6. uspořádali veteráni zájezd do Prahy. Prohlídka Valdštejnského paláce a jeho
zahrady byla velmi lákavá. „Jsme
rádi, že nám paní senátorka umožnila shlédnout prostory, kam se jen
tak normálně člověk nedostane,“
svěřil se vedoucí zájezdu Ladislav
Jugas. „Zrovna v této době probíhá
v zahradě fotografická výstava spojená s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha,“ řekla
Božena Sekaninová. „Propojení
vysloužilých výsadkářů a operace
Anthropoid bylo i tak trochu symbolické,“ dodala senátorka za Prostějovsko. „V Praze jsem nebyla více
jak 20 let. Památky se nezměnily,
ale život, obchody a lidé hodně,“
poznamenala s povzdechem jedna
z účastnic zájezdu a dodala: „Jsem
ale ráda, že jsem mohla tuto cestu
absolvovat. Nevím, jestli budu mít
příležitost matičku Prahu ještě vidět“.
(mm)
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Ohlédnutí za Českým pohárem v dráhové cyklistice
Závěrem května ožil prostějovský velodrom kvalitní dráhovou cyklistikou. Nejprve Krajské přebory a poslední májový
víkend Český pohár v dráhové cyklistice.
Na Český pohár do Prostějova přicestovali ti nejlepší mladí cyklisté z celé republiky, startovní pole bylo navíc výrazně zkvalitněno startem talentovaných
rakouských dráhařek.
K vidění toho bylo opravdu hodně, nade
všechny výkony pak jednoznačně vyčníval
nový zápis do tabulky Českých rekordů, o který se v závodě na 1 km p.s. postaral závodník
brněnské Dukly Jakub Vývoda. Vývoda jednokilometrovou distanci „zaletěl“ v čase 1:05,803,
což znamenalo nejen vítězství, ale rovněž tak
překonání pět let starého českého rekordu! Zajímavostí pro fanouška prostějovské cyklistiky je
i fakt, že Vývoda své začátky s dráhovou cyklistikou spojil právě s prostějovským velodromem,

kde jakožto závodník SCM Prostějov začínal
pod vedením trenéra Vladimíra Váčkáře.
V pátečním dni, kdy byly na programu
sprinterské disciplíny, se ze závodníků domácího SKC nejlépe dařilo kadetovi Luďkovi Helisovi, který se umístil na místě čtvrtém ve sprintu a rovněž tak domácí sestava Chytil, Helis,
Hynek se umístila na druhém místě ve sprintu
družstev. V závodě na 500 p.s. se z domácích
závodníků ještě předvedl Vlastimil Čech, který obsadil hezké jedenácté místo a mezi žáky
Dominik Bušina, který byl na pětistovce osmý.
V týmovém sprintu juniorů se dařilo domácí
kombinované sestavě Malec (SKC Prostějov),
Ponikelský, Lichnovský (Mapei cyklo Kaňkovský), které obsadilo rovněž místo druhé. Mezi
ženami a juniorkami se v pevném kilometru
umístila na místě třetím domácí závodnice
Markéta Svozilová.
V sobotním dni se v bodovacím závodě ka-

detů výtečně předvedl domácí Matouš Hynek,
který v souboji o první místo nestačil pouze na
Michala Kohouta z Dukly Praha. Hynek trochu
neočekávaně zazářil i v keirinu, kde obsadil rovněž druhé místo. V bodovacím závodě spojených kategorií juniorek a žen se Svozilová umístila na místě třetím, když podlehla Eberhardové
z Rakouska a Růžičkové z Dukly Praha. V krásný závod se proměnil bodovací závod kadetek
a žákyň. Holky závodily od prvního bodování
a v nastaveném tempu nepolevily ani v závěru.
Z vítězství se radovala rakouská závodnice Marlene Schilling, na místě druhém se umístila Sára
Kaňkovská (Mapei cyklo Kaňkovský), na místě třetím pak Natálie Šrůtková (Favorit Brno).
Domácí závodnice Kristýna Mráčková (SKC
Prostějov) se umístila na hezkém šestém místě.
Povedený závodní víkend uzavřel nedělní
madison, tedy bodovací závod dvojic. Závod
kadetů naprosto suverénně opanovala domácí

dvojice Hynek-Helis, která zvítězila rozdílem
třídy. V závodě si premiérový start odbyl i Dan
Chytil, který startoval ve dvojici s Filipem Buškem z pražského Kova a určitě nezklamal, když
se umístili na sedmém místě. Závod juniorů
nabídl skvělou a hlavně napínavou podívanou.
Po výborném výkonu zvítězila dvojice brněnských sprinterů Vývoda-Sojka (oba ASO Dukla
Brno), na místě druhém se umístili Ponikelský-Lichnovský (oba Mapei cyklo Kaňkovský), na
místě třetím pak Malec-Vogeltanz (SKC Prostějov, TJ ZČE cyklistika Plzeň). Tomáš Křivánek
(SKC Prostějov) ve dvojici s Janem Kuběnkou z
Favoritu Brno umístil na místě devátém.
Příjemné slunné počasí, velká účast závodníků všech kategorií, okořeněná vynikajícími
výkony proměnily závody v opravdu skvělou
podívanou. Nelze opomenout poděkování
Olomouckému kraji i městu Prostějovu za finanční podporu závodů.
-oš-

Prostějovští kulečníkáři titul o skóre neobhájili
Stejně jako v minulém ročníku extraligy družstev v kvartách družstvo SPRESO
Prostějov titul velmi těsně získalo, tak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

družstvo
Ekvita Kladno
SPRESO Prostějov A
BC Poruba
Bižuterie Jablonec/n.N
Ekvita Kladno B
Billard Centrum Praha
SKP Ústí nad Labem
Billard Centrum Beroun
SPRESO Prostějov B
BC Havířov

INZERCE

v tomto ročníku extraligy o titul přišlo.
Prostějovští kulečníkáři skončili na druhém místě o pouhé dva body v rozdílu

pvu pnu
14
3
15
1
13
3
11
3
8
2
7
2
7
2
3
1
2
3
0
0

ppu
1
2
2
4
8
9
9
14
13
18

skóre
120 : 24
118 : 26
105 : 39
93 : 51
70 : 74
70 : 74
65 : 79
40 : 104
39 : 105
0 : 144

body
31
31
29
25
18
16
16
7
7
0

skóre za družstvem Kladna. Prostějov a
Kladno byly favority soutěže. SPRESO
Prostějov ve složení Galíček, Dostál, Domanský, Tunkr a Boháč obhajovalo titul a
v loni čtvrté Kladno před soutěží posílilo
o jedničku letošního českého žebříčku
Radka Nováka, který v loňské sezoně
s teamem Prahy titul na úkor Prostějova těsně o skóre nezískal. Kladenské i
Prostějovské družstva si po celou dobu
INZERCE

soutěže udržovala vysokou výkonnost. O
vyrovnanosti obou družstev svědčí fakt,
že v obou vzájemných utkáních sezony
vyhrály vždy domácí shodně v poměru
6:2. Proto o titulu zřejmě rozhodla Prostějovská prohra na stolech čtvrtého Jablonce a remíza na stolech BC Poruba.
Děkujeme všem sponzorům,
kteří nás podporují

Aktuálně

Informace

Ke konci zimní plavecké sezóny projevil
zájem plavat za oddíl dálkového a zimního
plavání TJ Haná Prostějov na závodech v otevřených vodách v létě i v zimě olomoucký
plavec Libor Stožek (1983). Libor je především bazénovým plavcem a plave soutěže

Školství
a sociální oblast

masters za svůj mateřský Plavecký klub masters Olomouc. Projevil zájem plavat v létě
dálky a v zimě si vyzkoušet i ledovou vodu
a plavci Hané jeho zájmu rádi vyhověli. Že
je kvalitní posilou pro oddíl Hané, o tom
není pochyb. „Má naplaváno a je ctižádostivý,“ řekl nám předseda oddílu Hané Luděk Coufal. „Věřím, že bude pro náš oddíl
jak v létě, tak v zimě velkou oporou“ dodal
Coufal. „Má dost velký plavecký potenciál, plave rád. Takových lidí mít v oddíle
víc a budeme určitě útočit o přední pozice
v Českém poháru,“ s úsměvem poznamenal
šéf zimního plavání Hanáků Milan Kýr. „Na
rozdíl od většiny plavců vleze Libor Stožek i
do vody, která má 1°C, což ho od ostatních a
troufám si říci i většiny plavců odlišuje,“ doplnil slova šéfa zimních plavců organizační
manažer oddílu Hané Michal Mucha. „Určitě by bylo fajn, kdyby se do našeho oddílu
přihlásili plavci, kteří skončili aktivní plavec-

Kaleidoskop
informací

Volný čas

kou kariéru v bazénu. Pozvedlo by to výkonnostní úroveň oddílu,“ poznamenal Mucha.
„Plavců máme hodně, jen musejí chtít,“ doplnil jeho slova předseda TJ Haná. Dálkoplavecká sezóna právě začala. Že je Libor rozplavaný dokázal i na Mezinárodním MČR

Sport

v plavání masters v Plzni 19. – 20.5. Přivezl
si čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili v kategorii muži A, a to v disciplínách 200 m a
400 m volný způsob, 200 m polohový závod
a ve dvou štafetách 4 x 50 m volný způsob a
polohové štafetě.
(mm)

Matouš Hynek osmý na ZMN v Jevíčku
Grand Prix Matoušek,
Závod míru nejmladších

také reprezentanti Slovinska a v neposlední
řadě slovenský suverén David Zverko. Pro-

Na startu již 36. ročníku Závodu míru nejmladších se začátkem května v Moravské Třebové sešlo sto dvacet pět závodníků kategorie
kadetů z celkově dvanácti zemí. Je úžasné, že
jeden z nejkvalitnějších a největších etapových
závodů kategorie kadetů je právě v Jevíčku,
v podstatě tedy na domácí půdě, dodává ke
kvalitě závodu Petr Šrámek, předseda SKC
Prostějov. Mezi největší favority závodu se řadili dánští cyklisté z týmu Sjaelland, tradičně

Celkové pořadí:

INZERCE

1, David Zverko
2, Magnus Bak Klaris
3, Tobias Morch Kogsted
8, Matouš Hynek
35, Luděk Helis
82, Dan Chytil

(Slovensko)
(Team Sjaelland)
(Team Sjaelland)
(SKC Prostějov)
(SKC Prostějov)
(SKC Prostějov)

stějovskou cyklistiku reprezentovala trojice
Matouš Hynek, Luděk Helis a Daniel Chytil.
Na cyklisty čekaly celkem čtyři etapy, včetně
časovky a vrchařské etapy se čtyřmi vrchařskými prémiemi. Nechybělo ani legendární stoupání do Hartinkova, které na cyklisty čekalo
už v první etapě. Po prvním dni se do žlutého
trikotu vedoucího závodníka oblékl slovenský
reprezentant Zverko, který ve žlutém zůstal
i po závěrečné časovce. Na druhém a třetím

místě se umístili dánští reprezentanti Klaris a
Kogsted. Nejlépe z prostějovských cyklistů se
v celkovém pořadí umístil Matouš Hynek, který obsadil vynikající osmé místo. Lépe na tom
z českých cyklistů byl pouze na šestém místě
Adam Ťoupalík z Cykloteam Tábor. O vysoké
kvalitě závodu svědčí i fakt, že mezi prvními
dvaceti byli pouze tři cyklisté z ČR! Luděk Helis a Dan Chytil v celkové klasifikaci obsadili
35., respektive 82. místo.

Aktuálně

Informace
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Africké bubny zněly opět v Prostějově
Občanské sdružení „Tajemství života“ zorganizovalo již podruhé bubenický workshop
pro zájemce o hru na africké bubny tzv. jembe. Poslední květnovou neděli si mohli účastníci kurzu pod vedením zkušeného lektora
Ivo Samiece vyzkoušet úžasnou hru na různé
hudební nástroje a rytmické pomůcky. „Když
jsem se dozvěděla, že se bude tento jednodenní
kurz pořádat, hned jsem si udělala čas a těšila
se jak malá holka,“ sdělila nám jedna z účastnic
Eva Bašková. „Kurz pořádáme již podruhé. I
když někteří na poslední chvíli účast odřekli,
což nás trochu mrzelo, na kvalitě workshopu

to však neubralo,“ poznamenala organizátorka
akce a členka sdružení Ivana Procházková. Ivo
Samiec pochází z Opavy a má vlastní bubenický orchechestr BORIS. Na Prostějovsku
již několikrát vystupoval a ti, kdo jeho „písničky“ slyšeli, tak si vystoupení jeho souboru
pamatují pěkně dlouho. „Takového kurzu
jsem se aktivně zúčastnil již potřetí a vždy
mě neuvěřitelně bubnování dobije a posune
kousek dál,“ řekl předseda sdružení Michal
Mucha. „Kdo si to nezkusil a nezažil, nepochopí nikdy tu vnitřní energii a sílu zvuků
těchto bubnů,“ dodal Mucha. „I já to vřele

doporučuji každému, kdo rád tráví volný čas
aktivně,“ doplnila jeho slova další z účastnic
tohoto nedělního bubnování.
Občanské sdružení „Tajemství života“, které
se zaměřuje především na tvůrčí činnost, se
účastnilo svátků řemesel v Kunštátě 9. a 10.6.
a na svoji již 8. mezinárodní řezbářskou dílnu

pro handicapované, kterou sdružení organizuje ve druhé polovině června. 28. června zve
širokou veřejnost na divadelní představení
jihlavského divadla „NaKop Tyjátr“, ve kterém
mnohým již známé tři dámy zahrají divadelní
hru „Ach ta něha našich dam“. Představení se
koná v 19,00 hod. v H Clubu.
(mm)

ARCUS - ONKO CENTRUM
poskytuje na území celé České republiky
pomoc lidem, kteří onemocněli některým z
mnoha onkologických onemocnění. Dokázat se vypořádat s touto skutečností je pro
každého nepředstavitelně obtížné, zvláště
tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen.
Naše občanské sdružení ARCUS - ONKO
CENTRUM svou činnost směřuje jednak
k přímé pomoci onkologickým pacientům
i jejich rodinným příslušníkům a jednak
do oblasti zdravotní prevence. Známé jsou
naše ozdravné pobyty a tradiční Mezinárodní onkologické kongresy.
Bez finanční podpory by tato naše činnost nemohla být tak rozsáhlá.
Za tuto činnost jsme dosáhli mnoha ocenění i mezinárodních uznání. Mezi nejvýznamnější u nás patří Cena Olgy Havlové.
Dne 14.7. a 1.9. bude pořádat naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM Benefiční akci pod názvem Rockové
léto na Července u Litovle, kde vystoupí

různé české hudební skupiny. Mediálním
partnerem této benefiční akce je nejposlouchanější rádio na Moravě Rádio Čas, Zdravé město Prostějov a Turistické centrum
Konice. Akci 14.7. moderuje Lenka Sehnalová. Výtěžek z akce půjde na onkologické
programy. V rámci této podpory nabízíme
sponzorům zveřejnění jejich loga na všech
materiálech a v prostorách konání akce.
Sponzoři jsou taktéž vyhlášeni moderátorem na akci a zveřejněni na našich webových stránkách, v tisku, rádiu a v časopise v
celorepublikovém časopise ARCUS.
Doufáme ve Vaši podporu.
Se srdečným pozdravem
Jana Koželská předsedkyně
představenstva
ARCUS - ONKO CENTRUM
nositelka Ceny Olgy Havlové
signatářka Pařížské charty
mobil: 603 533 288
www.arcus-oc.org

Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně
přispělo k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 4 131 ks televizí, 1 687 ks PC monitorů a 9 099 kg drobného elektra
Občané Prostějova již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také,
o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o
přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných
spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru
televizorů, počítačových monitorů a nově
také drobných spotřebičů, jako jsou např.
mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila
dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie
byly prezentovány formou spotřeby energie,
surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce
odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a
recyklace např. stovky mobilních telefonů
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku
provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku
dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou
osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů,
nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30
cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Prostějova v loňském roce vytřídili 4 131 ks televizí a
1 687 ks PC monitorů (tj.129 685 kg) a 9 099 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 1 102,41
MWh elektřiny, 32 754,92 litrů ropy, 5 399,90 m3

vody a 62,07 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 276,68 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1 037,64
tun“, popsal konkrétní úspory pro životní prostředí 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Když si uvědomíme, že například osobní au-

tomobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni,
kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně
životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Den d÷tí v Lázních Slatinice

Slatinice/pr - V pátek 1. þervna LáznČ
Slatinice ve spolupráci se spolky a obþany z obce Slatinice a za podpory Olomouckého kraje, SV catering a Enetex
Technology uspoĜádaly již druhý roþník
Dne dČtí. Do poslední chvíle strašil organizátory hustý déšĢ, ale tČsnČ pĜed zahájením akce se poþasí nad Slatinicemi
na celý den umoudĜilo a umožnilo témČĜ
650 dČtským návštČvníkĤm projít stezku
s úkoly témČĜ suchou nohou.
Pro všechny, kteĜí dorazili, byl pĜipraven
bohatý program. V 9.00 hodin byl zahájen
provoz jednotlivých stanovišĢ pohádkové
cesty, kde mohly dČti plnit dané úkoly, za
jejichž splnČní dostaly pohádková razítka.
Na celkem sedmnácti stanovištích si dČti
mohly vyzkoušet svou obratnost, mrštnost,
trénovat svou pamČĢ, projevit svou kreativitu a procviþit své znalosti. VšestrannČ
zamČĜené úkoly vymysleli a zrealizovali
dobrovolníci z Ĝad slatinického sboru dobrovolných hasiþĤ, OMS, Základní školy
ze Slatinic, lékaĜĤ a sester z Lázní a pĜerovských šermíĜĤ ze skupiny Ignis. DČti
si tak díky jejich kreativitČ a zapálení pro
vČc mohly zastĜílet z kuše a luku Robina
Hooda, pĤjþit mušketýrĤv meþ, pĜejít po
pekelném lanČ nad kotlem u þerta, malovat
do mouky u Mickeyho Mouse, zahrát si
starou vikingskou hru, zachránit koþku je-

žibaby ze stromu, zastĜílet si ze vzduchovky s OstrostĜelcem, zahrát si na Kocoura v
botách, uvaĜit lektvar s lesní vílou, nechat
se oloupit loupežníkem, nebo odpovídat na
zvídavé otázky DČda VševČda a Neználka.
DČti na každém stanovišti mohly získat pohádkové razítko a už za deset z nich získaly
sladkou odmČnu nebo hraþku a špekáþek
k opeþení na nedalekém táboráku. PĜipraveny pro nČ byly i další atrakce v podobČ
skákacího hradu, þi velké skluzavky. Po
obČdČ se pĜijeli ukázat hasiþi z TĜebþína se
svým cviþným zásahem. Nejen stanovištČ,
ale i vystoupení šermíĜĤ, která dČti nadchla,
provázela program celý den. DČti vidČly
souboje s rĤznými dobovými zbranČmi,
které si pozdČji mohly poĜádnČ prohlédnout
a osahat.
Do lázní pĜijeli také pejsci, kteĜí pomáhají
pĜi canisterapii a s nimiž si dČti mohly pohrát. Ti, kteĜí mají rádi kreslení a malování
si pĜišli na své na stanovištích Rodinných
pasĤ, nebo Agentury MADAMI ze Slatinic
a pro nejmenší bylo pĜipraveno kreslení
kĜídami. Velkým úspČchem bylo i malování na obliþej, na které se celý den stály velké fronty. OrganizátoĜi vyšli vstĜíc i všem
rodiþĤm a prodloužili provoz stanovišĢ do
16.30 hodin. Tím jim umožnili podívat se
na všestrannost a šikovnost svých dČtí, na
které mohli být po právu pyšní.

Nám se nic stát
nemůže…???
Blíží se doba letních dovolených
a je dobré si před cestováním v tuzemsku i do zahraničí připomenout
nezbytnost asistenčních služeb z povinného ručení, havarijního a cestovního pojištění.
Klient naší kanceláře Astorie a.s.
Prostějov zůstal stát se svým vozem
v Chorvatsku a auto nenastartoval. Pamatoval si má slova,
že má u pojištění i
asistenci. Pokusím
se jej citovat po návratu:
„Asistence
přijela, k servisu nás
odvezli v pátek těsně
po obědě, tam však
řekli, že auto je neopravitelné. Nechal jsem se odtáhnout
do druhého značkového servisu, kde
šéf prohlásil, že to tam máme nechat
do pondělka, že už tam nikoho nemá.
Asistenční služba nabídla, že nás odvezou i s autem až domů. Dorazili jsme
v sobotu v 7 hodin ráno a navíc jsem
ušetřil 60 litrů paliva. V pondělí přišli
technici, napíchli palubní počítač do
přístrojů a za 5 minut jsem odjel.“ U
dobrého povinného ručení máte i dobré asistenční služby v ČR i zahraničí.
Je důležité si na to v případě nouze
vzpomenout. Pokud nevíte, zastavte se
u nás v kanceláři, rádi Vám poradíme.
Ale i cesta do zahraničí bez ces-

tovního pojištění je přímo hazard !
Dáváte tak v sázku nejen celoživotní
úspory a veškerý majetek, ale do budoucna i všechny prostředky, které
přesahují v příjmech výši životního
minima. Tak drahý může být nejen
převoz, ošetření a pobyt v nemocnici s úrazy nebo vážnými zdravotními
problémy, ale i škody, které způsobíte
vy nebo vaše děti druhým. Na hotelu,
v restauraci, na pláži,
při hrách a koupání,
neopatrném přecházení ulice, na kole, a
podobně. Pokud na
dovolené ještě rádi
sportujete nebo se
chystáte do hor, platí to dvojnásob! Jen
si prosím nenamlouvejte, že VÁM SE
NIC STÁT NEMŮŽE !!?? Je lepší po
návratu vyhodit asistenční kartičku
cestovního pojištění s pocitem, že byla
nepotřebná, než jet bez ní a řešit takřka neřešitelné problémy.
Stojí to jen pár korun, děti do 6 let
jsou pojištěny ZDARMA, ty starší do
18 let za polovinu.

Včas i na poslední chvíli si
zajděte do kanceláře Astorie a.s.
v prostějovském Špalíčku vedle
restaurace Jadran Club, Kostelní
ul.15 nebo na Masarykově nám. 67
(vedle zeleniny) v Konici.
TEN KLID ZA TO STOJÍ!

Hodinářství Skoumal nabízí:

hodinky:

Certina, Doxa, Roamer, Eterna,
Festina, Lacerta, Wenger, JVD,
Prim, VP, Rotary, Seico

zlato, stříbro
hodinářské opravy
zkouška vodotěsnosti
Zbyněk Skoumal
E. Husserla 6, Prostějov
telefon: 777 169 101

