
28. listopadu  2007   INFORMACE strana 3

Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné ceny dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Milí spoluobčané!
V uplynulých měsících jste měli možnost 

vyzkoušet si své znalosti v oblasti komuni-
kace, ve které se zdokonalují i pracovníci 
Městského úřadu v Prostějově. 

V tomto a příštím vydání Radničních 
listů vám přineseme správné odpovědi 
na zveřejněné otázky.  Ještě do konce 
letošního roku pak bude deset nejlepších 
účastníků našeho testu na pokračování 
odměněno. Hlavní ceny jsou hrazeny 
z prostředků Evropské unie, o věcné 
ceny se postará Městský úřad v Prostě-
jově. 

Test profesní komunikace úředníků územ-
ně samosprávných celků s občany - správné 
odpovědi:

1. Jaké známe druhy komunikace
a) verbální, neverbální, nonverbální
b) verbální a nonverbální
c) verbální a neverbální

2. Komunikační proces probíhá mezi 
dvěma osobami, které se označují:

a) komunikátor a komunikant
b) komunikát a komuniké
c) komunikant a kumulant

3. Komunikační kontext má 2 složky. 
Jednou z nich je vnitřní a ta znamená:

a) to, co se odehrává v naslouchajícím 
jedinci a jak na něho komuniké (komuni-
kační kanál) působí + jeho zkušenosti

b) sociální a kulturní kontext
c) zkušenosti jedince

4. Jedním ze základních principů komu-
nikace je:

a) komunikace je pouze o výměně infor-
mací

b) komunikace je především o vzta-
zích, nikoliv pouze o výměně informací

c) komunikace je o kvalitním předání 
informace

5. Jedním ze základních principů komu-
nikace je:

a) mluva těla je důležitější než slova
b) mluva těla a hlas nejsou důležitější než 

slova
c) mluva těla a hlas jsou důležitější než 

slova

6. Agresivním nástrojem komunikace 
není:

a) hodnocení druhého
b) výhružka
c) útěk

7. Asertivním nástrojem komunikace 
není:

a) mlčení
b) kompliment
c) zpětná vazba

8. Pasivním nástrojem komunikace není:
a) mlčení
b) ironie
c) zobecnění

9. Agresivním nástrojem komunikace je:
a) útěk
b) výmluva
c) výčitka

10. Asertivním nástrojem komunikace je:
a) zpětná vazba
b) zobecnění
c) mlčení

11. Pasivním nástrojem komunikace je:
a) ironie
b) argument
c) výmluva

12. Zpětná vazba je:
a) agresivním nástrojem
b) asertivním nástrojem
c) pasivním nástrojem

13. Ironie je:
a) agresivním nástrojem
b) asertivním nástrojem
c) pasivním nástrojem

14. Mlčení je:
a) agresivním nástrojem
b) asertivním nástrojem
c) pasivním nástrojem

15. Jedním druhem komunikace je komu-
nikace verbální, která tvoří:

a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

16. Jedním druhem komunikace je komu-

nikace neverbální, která je tvořena vokálně 
a symbolizuje:

a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

17.  Jedním druhem komunikace je komu-
nikace neverbální, která je tvořena řečí těla 
a symbolizuje:

a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

18. Vzdálenost partnerů (0 - 0,5 m) 
v komunikaci určuje, že se jedná o:

a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d) veřejnou vzdálenost

19. Vzdálenost partnerů (0,5 - 1,2 m) 
v komunikaci určuje, že se jedná o:

a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d)  veřejnou vzdálenost

20. Vzdálenost partnerů (1,2 - 10 m) 
v komunikaci určuje, že se jedná o:

a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d) veřejnou vzdálenost

21. Vzdálenost partnerů (2 - 100 m) 
v komunikaci určuje zda se jedná o:

a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d) veřejnou vzdálenost

22. Gestika je:
a) vzájemné dotýkání se osob během 

komunikace
b) držení těla a pohyby těla
c) pohyby rukou a hlavy

23. Haptika je:
a) držení těla a pohyby těla
b) vzájemné dotýkání se osob během 

komunikace
c) pohyby rukou a hlavy

24. Mimika je:
a) držení těla a pohyby těla
b) pohyby rukou a hlavy
c) projevy pozorovatelné v obličeji

25. Posturologie je:
a) držení těla a pohyby těla
b) pohyby rukou a hlavy
c) projevy pozorovatelné v obličeji

26. Diktátor je člověk:
a) který se nevzdává, je nezávislý,  

respektuje, toleruje názory druhých. Je 
zdvořilý, naslouchá, rozhodný, neformální 
autorita, přirozený vůdce.

b) hádavý, ironický, podezřívavý, vždy 
má pravdu (dogmatik), opovrhuje druhý-
mi - účel svědčí prostředky

c) dogmatik, vyhýbavý, nerozhodný, lpí 
na detailech, odmítá novoty.

27. Zralý typ je člověk:
a) který se nevzdává, je nezávislý, 

respektuje, toleruje názory druhých. Je 
zdvořilý, naslouchá, rozhodný, neformál-
ní autorita, přirozený vůdce.

b) hádavý, ironický, podezřívavý, vždy 
má pravdu (dogmatik), opovrhuje druhými 
- účel svědčí prostředky

c) dogmatik, vyhýbavý, nerozhodný, lpí 
na detailech, odmítá novoty.

28. Byrokrat je člověk:
a) který se nevzdává, je nezávislý, respek-

tuje, toleruje názory druhých. Je zdvořilý, 
naslouchá, rozhodný, neformální autorita, 
přirozený vůdce.

b) dogmatik, vyhýbavý, nerozhodný, 
lpí na detailech, odmítá novoty

c) laskavý, přátelský, nerozhodný, snaží 
se jít s módou, je upovídaný a hovorný.

29. Alibista je člověk:
a) který se nevzdává,  je nezávislý, 

respektuje, toleruje názory druhých. Je 
zdvořilý, naslouchá, rozhodný, neformální 
autorita, přirozený vůdce.

b) hádavý, ironický, podezřívavý, vždy 
má pravdu (dogmatik), opovrhuje druhými 
– účel svědčí prostředky

c) ten který, považuje své komunikač-
ní partnery za bohy a snaží se zavděčit.

30. Kinetika je:
a) pohyby očí, úst a tváře
b) pohyby těla, chůze
c) doteky podávání ruky

Pět nových autobusů s ekologickým pro-
vozem představila v polovině listopadu 
v Prostějově společnost FTL - First Transport 
Lines. Dva z nich nasadí na linky MHD, zby-
lé tři budou využívat cestující v příměstské 
dopravě. Nákup nových vozů poháněných 
stlačeným zemním plynem si vyžádal téměř 
42 milionů korun, část nákladů pokryla státní 
dotace.

„V současné době již máme 32 autobusů 
s ekologickým provozem a z hlediska pomě-
ru mezi nimi a klasickými autobusy patříme 
ke špičce ve střední Evropě,“ uvedl prezident 
společnosti Jaroslav Hanák.

FTL nakupuje autobusy poháněné stlače-
ným zemním plynem z ekologických i eko-
nomických důvodů. Podle Hanáka je díky 
nim Prostějov ročně ušetřen zhruba 260 tun 
prašných látek, které by vyprodukovaly naf-
tové vozy. „Co se týče ekonomiky, ekologic-
ké autobusy jsou sice asi o 800 tisíc až jeden 
milion korun dražší, jejich provoz je však asi 
o 4,29 koruny na kilometr levnější,“ řekl pre-
zident FTL.

Nové vozy určené pro MHD, které jsou 
oba nízkopodlažní, budou podle ředitele divi-
ze FTL - Bus Jiřího Hlocha jezdit na všech 
linkách ve městě. Tři příměstské, z nichž 
nízkopodlažní jsou dva, budou moci využí-

vat například lidé, kteří jezdí do Prostějova 
z Otaslavic.

Pořízení nových vozů, které jsou vybave-
né informačním systémem pro cestující, si 
vyžádalo 41,7 milionu korun. Prostějovský 

dopravce získal na jejich nákup devítimi-
lionovou dotaci od ministerstva dopravy.
   MHD v Prostějově zahrnuje 17 autobuso-
vých linek. Ročně využívají jejích služeb asi 
tři miliony pasažérů.     (jg)

Prostějov má pět nových ekologických autobusů

Oba nové autobusy určené pro MHD jsou nízkopodlažní, což ocení zejmé-
na handicapovaní cestující a maminky s kočárky.  Foto: J. Gáborová 

Od pondělní desáté hodiny dopolední 
funguje v kavárně prostějovského Národ-
ního domu  příležitostní přepážka České 
pošty. 

V průběhu celého týdne, tedy od 26. 
do 30. listopadu, mají zájemci možnost 
získat u této přepážky otisk speciálního 
razítka ke 100 letům dokončení stavby 
Národního domu. Dále jsou zde k dostání 
poštovní známky s přítiskem, na němž je 
vyobrazeno logo 100 let Národního domu. 
Přepážka je otevřena denně od 10 do 18 

hodin. Město Prostějov nechalo zhotovit  
pro tuto akci, která  je součástí programu 
oslav stého výročí prostějovského Národ-
ního domu, celkem 900 kusů  známek, 
z nichž každá je v nominální hodnotě 7,50 
Kč. 

„Už první den naznačil, že tato akce se 
zřejmě setká s velkým ohlasem, a to nejen 
u fi latelistů,“ uvedla vedoucí kanceláře sta-
rosty Jaroslava Tatarkovičová. Vycházela 
přitom z pohledu na zástup zájemců, kteří 
se u přepážky tísnili již chvíli po jejím ote-

vření. „Nechal jsem speciálním razítkem 
orazit takzvané obálky prvního dne, které 
ke 100 letům Národního domu nechal pro 
své členy zhotovit klub přátel výtvarného 
umění,“ uvedl Josef Dolívka. „Nejsem 
sběratelka. Známky nalepím na pohledy, 
které budu posílat k Vánocům. V dnešní 
době, kdy si většina lidí k vánočním svát-
kům přeje formou textových zpráv nebo 
e-mailů, to podle mého názoru bude milá 
pozornost,“ prozradila Věra Vychodilová.  

  (jg, pud)  

V pondělí 26. listopadu v 10 hodin byla příležitostní přepážka v kavárně Národního domu slavnostně otevřena a již 
několik minut poté se před ní vytvořila fronta zájemců o netradiční upomínky stého výročí otevření Národního 
domu.  Fota: Yvona Pudilová 

Část kavárny Národního domu 
zabrala příležitostní přepážka

Částku půl milionu korun vyčlenilo 
město Prostějov pro letošní rok na opra-
vu kašny na náměstí Spojenců. Ukázalo 
se však, že suma, kterou by rekonstrukce 
spolkla, je minimálně trojnásobná.

„Kašny jsou z hlediska oprav poměr-
ně náročnou investiční akcí, a to zejmé-
na kvůli technologiím chlazení a čištění 
vody. Jejich součástí jsou navíc i drahá 
čerpadla. Nejsme si proto jisti, zda je mili-
on a půl na rekonstrukci kašny na náměstí 
Spojenců adekvátní investicí. V žádném 
případě však nejde o uzavřenou záležitost. 
Diskutovat na toto téma budeme i nadále,” 
vysvětlil starosta Jan Tesař.

Kašna na náměstí Spojenců byla vybu-
dována v roce 1976 v místě někdejší požár-
ní nádrže. Ke svému účelu ale sloužila 
poměrně krátce. „V současné době se 
nefunkční nádrž bohužel stává spíše 
odkladištěm odpadků,“ uzavřel Tesař. (jg) 

Co bude s kašnou na náměstí Spojenců 

Nefunkční kašna na náměstí Spo-
jenců se změnila v odkladiště 
odpadků.  Foto: Y. Pudilová 

Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

Další úsek komunikace mezi ulicí Olo-
mouckou a Wolfovou byl opatřen novým 
živičným krytem. Stavební úpravy úseku 
v délce přibližně 540 metrů a šířce 3,2 
metry byly zahájeny v měsíci říjnu 2007 
a dokončeny v těchto dnech. 

Práce prováděla fi rma STRABAG a. s., 
přičemž cena prací je zhruba 1 250 tisíc Kč. 
Realizací těchto prací došlo k podstatnému 
zvýšení kvality další více než půl kilometru 
dlouhé části komunikační sítě, jejíž rozšiřo-
vání a zkvalitňování vychází ze záměrů Stra-
tegického plánu rozvoje města Prostějova. 

Nový povrch komunikace za místním nádražím 

Výsadba stromů na 
pozemcích města
 Poslední dobou přibývá případů, kdy 

občané nebo nejrůznější organizace či 
občanská sdružení sázejí stromy na pozem-
cích v majetku města Prostějova. V této sou-
vislosti je však třeba dodržet určitý postup. 

„Jsme samozřejmě rádi, že se občané 
aktivně podílejí na ozelenění města, ovšem 
vlastník, tedy město, musí o takovémto 
počinu vědět. Už třeba kvůli plánovaným 
stavebním úpravám dané lokality nebo kvůli 
vedení inženýrských sítí,“ objasnil místosta-
rosta Vlastimil Uchytil. 

Prakticky to znamená, že zájemce 
o výsadbu požádá odbor správy majetku 
města o souhlas s výsadbou na konkrétním 
místě a doloží stanovisko správce zeleně - 
.A.S.A. TS Prostějov. Odbor správy majet-
ku města si interně vyžádá další stanoviska 
zainteresovaných odborů a poté je výsadba 
schválena nebo zamítnuta. Výsledek sdělí 
odbor správy majetku města žadateli. „Chce-
me se do budoucna vyhnout situacím, kdy 
na městském pozemku někdo vysadí krásný 
strom a město nebo správci sítí přitom plá-
nují v této lokalitě kupříkladu výkopové prá-
ce či stavební úpravy,“ doplnil Uchytil.  (jg) 


