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Přejeme příjemné prožití
adventního času a vánočních svátků!

Foto: J. Pospíšil

Aktuálně

Informace

Vánoce
přicházejí…
Vánoce, svátek Božího narození,
také Svatá noc. Poslední označení
pochází ze staré němčiny : ze wihen
nahten, dnes zu Weihnachten. Naše
slovo Vánoce je příkladem hybridního tvoření. Druhá půlka slova byla
přeložena, první obměněna a slovo
vánoce bylo na světě.
Přesné datum Ježíšova narození
není známo, existuje několik chronologických výkladů. Nakonec nejde
ovšem o datum, ale událost samu.
V čem je ovšem síla a trvalé kouzlo
vánočních svátků ?
Dnes jsou Vánoce často spojeny
s horečným tempem, chceme toho
hodně do Vánoc stihnout /hlavně nakoupit, upéct apod, /.Chceme prostě
někomu udělat radost. Často se ovšem
stává, že hromadíme věci, preferujeme konzum, zapomínáme však na
vztahy. Je jistě dobré dary dávat, ale
je i dobré umět dary přijímat. Dary
nespočívají ve vytváření iluzí, ale ve
skutečných vztazích. Osobně považují
za největší dar lásku rodičů. Děti, které vyrůstají v láskyplném prostředí,
v ovzduší vzájemného porozumění,
důvěry a bezpečí, jsou pro život
zpravidla dobře vybaveny. Dítě nepotřebuje přemíru hraček a všelijakého značkového zboží, potřebuje živý
kontakt, vědomí, že patří do rodiny,
kde ho mají rádi.
Vánoční obdarovávání by mělo mít
i duchovní dimenzi. Měli bychom se
radovat, že jsme spolu pohromadě
v lásce a míru a ve zdraví. To není
samozřejmé. Stačí se rozhlédnout po
světě: není klid zbraní, není mír. Není
ani dost jídla pro hladovějící děti třeba v Africe. To asi ruší náš obvyklý
trochu sentimentální pohled na Vánoce, ale i to je třeba si připomenout.
Vánoce v nás vyvolávají řadu
emocí, vzpomínek a nálad. O těch
správných Vánocích mají různí
lidé různé představy, i to patří jaksi k věci.
Ale neměli bychom zapomenout na
to podstatné poselství Vánoc, na Boží
narození, kdy do lidských dějin vchází Ježíš Kristus. To je věc víry věřících,
ale i nevěřící mohou tento svátek pochopit jako výzvu k hledání pevného
bodu.V našem životě je jím láska, bez
níž je každé lidské dílo
marné.
PhDr. Václav Kolář,
zastupitel
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Změna způsobu placení poplatku za komunální odpad
Vážení občané,
Finanční odbor Městského úřadu Prostějov,
jako správce poplatku, od 1.1.2010 připravuje
změnu způsobu placení místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
Tato změna se netýká těch poplatníků,
kteří již mají nastaveno u Finančního odboru Městského úřadu Prostějov placení výše
uvedeného poplatku formou SIPO.
l. Od 1.1.2010 nebudou automaticky zasílány poštovní poukázky ani sdělení pro
bezhotovostní platbu. Poštovní poukázka, na
které jsou uvedeny potřebné údaje i k bezhotovostní platbě, Vám bude zaslána pouze na
základě Vašeho písemného požadavku, a to
vyplněním změnového formuláře „Oznámení
o změně způsobu placení“.

VÝZVA
Město Prostějov, nám. T.G.Masaryka
130/14, Prostějov vyzývá tímto současného
držitele motocyklu typ ČZ 250/455, reg.značky PV 8119, rok výroby 1962, barva červená,
aby se neprodleně dostavil či ohlásil na oddělení právním městského úřadu, dv. č. 40 a, každý den od 8:00 do 15:00 hod.nebo na telefonní
číslo 582 329 169 (vyřizuje JUDr. Kapplová).

2. Bezhotovostní platbu zasílejte na účet
číslo 19-1505517309, kód banky 0800. Každý poplatník má přidělen variabilní symbol.
Číslo variabilního symbolu zjistíte telefonickým nebo písemným dotazem, e-mailem
u níže uvedených referentek evidence poplatků a plateb na Finančním odboru, Městského
úřadu Prostějov. Do variabilního symbolu lze
případně uvést rodné číslo poplatníka, ale
současně musí být do specifického symbolu
uvedeno číslo 7023.
UPOZORNĚNÍ: za správné uvedení
údajů k platbě v bodě 2. zodpovídá plátce.
Chybné uvedení údajů může mít za následek pozdní identifikování nebo nepřipsání
platby.
V důsledku těchto změn Vám doporučujeme zvolit placení tohoto poplatku formou
SIPO.
Pokud si zvolíte tuto možnost, je nutné vyplnit změnový formulář „Oznámení o změně
způsobu placení“, kde uvedete spojovací číslo
SIPO a seznam poplatníků, za které chcete tou-

to formou platit, a to nejpozději do 30.4.2010.
Stále platí možnost placení v hotovosti
nebo platební kartou na pokladně Finančního odboru Městského úřadu Prostějov, kde
plátce pouze nahlásí, za které poplatníky poplatek hradí.
Pokladní hodiny : PO, ST 8:00-17:00 ÚT,
ČT 8:00-16:00 PÁ 8:00-13:00
Potřebné formuláře jsou k dispozici na
Finančním odboru Městského úřadu Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14 a také na internetových stránkách Města Prostějova www.
prostejov.eu (Občan > Životní situace, žádosti,
formuláře > Finanční odbor > Místní poplatek
za komunální odpad > výběr příslušné ikony
formuláře).
V případě dotazů k uvedené problematice
včetně sdělení variabilního symbolu se můžete
obrátit na referentky oddělení poplatků a plateb
na Finančním odboru Městského úřadu Prostějov: Kateřinu Soldánovou, tel.č. 582 329 103,
e-mail: katerina.soldanova@prostejov.eu Jiřinu
Kubovou, tel.č. 582 329 105, e-mail: jirina.kubova@prostejov.eu

INFORMACE o změně
telefonních čísel
Úřad práce v Prostějově informuje veřejnost, že od pondělí 16.11.2009 do čtvrtka 19.
11. 2009 bude z důvodu výměny tel efonní
ústředny a přechodu na nová telefonní čísla
omezena dostupnost telefonních linek v lokalitách Plumlovská 458/36 a Lutinovova 42/1,
Prostějov. Od 19.11.2009 budou v platnosti
následující nová telefonní čísla :
provolba
950 154 xxx
spojovatelka
950 154 111
odb. zprostředkování
950 154 410
odb. kontrolní a právní
950 154 450
odd. trhu práce
950 154 440
odd. poradenství
950 154 430
odb. státní sociální podpory 950 154 505
pracoviště Konice
950 154 200
pracoviště Němčice n. H. 950 154 210
Kompletní seznam telefonních čísel najdou zájemci na webových stránkách Úřadu práce v Prostějov www.portal.mpsv.cz.

POZOR, NOVĚ! ZMĚNA UZÁVĚRKY TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VFP
Vyzýváme všechny subjekty, aby žádosti o veřejné finanční podpory pro rok 2010 podaly u Městského úřadu Prostějov nejpozději do 31. 12. 2009. Příslušné formuláře naleznete na www.prostejov.eu nebo získáte osobně na odborech městského úřadu
a na Informační službě Městského úřadu Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14.

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD UPOZORŇUJE: ZEMĚDĚLŠTÍ PODNIKATELÉ POZOR !!!
Odbor obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Prostějov upozorňuje, že dne 1.10.2009 nabyl účinnosti zákon č. 291/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále
jen „zákon“).
Tímto zákonem dochází mj. ke
změnám názvů některých oborů zemědělské výroby a k doplnění údajů, povinně uváděných na osvědčení
o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele, např. nově údaj o místu
podnikání u osvědčení vydaných fyzickým osobám. Ruší se evidence odpovědného zástupce.
Stanoví se zde zemědělskému podnikateli povinnost, oznámit obecnímu
úřadu, který mu vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, změny údajů zapisovaných
do této evidence, a to nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám
došlo.
Dále je zemědělský podnikatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu přerušení provozování zemědělské
výroby na dobu delší 6 měsíců. Provozování zemědělské výroby se považuje
za přerušené dnem doručení
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oznámení, nebo dnem pozdějším,
uvedeným v oznámení.
Na základě zákona je Evidence zemědělského podnikatele veřejným
seznamem a osobě, která projeví zájem, vydá provozovatel (živnostenský
úřad) výpis, nebo potvrzení o určitém zápisu, popř. potvrzení o tom, že
v rejstříku určitý zápis není.
Zákon nově zavádí pokuty za přestupky fyzických osob a správní delikty
právnických osob a podnikajících fyzických osob. Např. pokutu až do výše
50.000,- Kč je možné uložit za správní
delikt spočívající v tom, že právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba
v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou
výrobu bez zaevidování, nebo uvede nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst.4
zákona, nebo jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny
a doplnění údajů týkajících se evidence
zemědělského podnikatele podle § 2fa
odst.5 zákona.
Zákonem dochází také ke změně zákona o správních poplatcích
č.634/2004 Sb., kde v části I položce
6 se doplňuje písmeno c), které nově
upravuje, že za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele se vyměřuje správní
poplatek 100,- Kč.

Agendou evidence zemědělských
podnikatelů je u obcí Prostějovska pověřen odbor obecní živnostenský úřad

MěÚ Prostějov (kontakt : Bc. Kratochvíl, vedoucí oddělení registrace, tel.:
582329505).

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD UPOZORŇUJE:
ZMĚNA PODMÍNEK PODNIKÁNÍ u ostrahy
majetku a osob a činnosti soukromých detektivů.
Dne 1.10.2009 nabyl účinnosti zákon č. 292/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních a další související předpisy.
Součástí této novely (v části šesté) je
i změna zákona č. 274/2008 Sb., kterým se od 1.1.2009 měnily některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky včetně
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Na základě tohoto zákona dochází od
1. 10. 2009 k těmto změnám, které se
týkají živností „Ostraha majetku a osob“
a „Služby soukromých detektivů“:
• V přechodných ustanoveních týkajících se povinnosti fyzických a právnických osob, které ke dni nabytí účinnosti zákona č. 274/2008 Sb. podnikaly
v živnostech „Ostraha majetku a osob“
a „Služby soukromých detektivů“ , tj.
doložit živnostenskému úřadu doklady
o odborné způsobilosti, se prodloužila

lhůta z 12 na 36 měsíců (tj. z 1.1.2010 na
1.1.2012).
• Dochází k upřesnění požadavků na
odbornou způsobilost, kterou musí dle
přílohy č.5 živnostenského zákona, splňovat fyzické osoby vykonávající činnosti
u živnosti „Ostraha majetku a osob“. Od
1. 10. 2009 již nebude možné doložit odbornou způsobilost vzděláním v oboru
bezpečnostním, právním nebo obdobném, ale pouze osvědčením o odborné
kvalifikaci pro příslušnou činnost.
• U požadované odborné způsobilosti, kterou musí splňovat fyzické osoby
vykonávající činnosti, které jsou obsahem živnosti „Ostraha majetku a osob“
a „Služby soukromých detektivů“, se
v příloze č. 5 živnostenského zákona
prodlužuje doba platnosti osvědčení
o odborné kvalifikaci z 5 na 10 let.
Bc. Jiří Kratochvíl,
vedoucí oddělení registrace
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Město zároveň opět získalo ocenění za
nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů od mobilního operátora Vodafone.
Co výzkum podnikatelům
ukázal?
Podstatou soutěže Město pro byznys je
určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší
objektivity soutěže byla města hodnocena na
základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria
byla statistická data nezávislých a odborných
institucí a odborníky garantovaný výzkum.
V Olomouckém kraji má největší podnikatelský potenciál Prostějov, který v loňském
celorepublikovém srovnání uzavřel první desítku českých a moravských měst. I přestože
jsou zde nadprůměrně vysoké ceny sledovaných položek, může Prostějov podnikatelům
nabídnout nejvyšší kvalitu lokality a oporu
v nejlépe hodnoceném městském úřadě.
Značně nadprůměrně je v Prostějově rozvinut i podnikatelský sektor.

‚

Podnikatelské prostředí
Ukazatele podnikatelského prostředí

Školství
a sociální oblast

Kvalita lokality
Města a obce nejsou jen místem podnikání a práce, ale především místem pro
život. Lidé nevolí místo práce jen na základě výše mzdy, ale také podle dopravního spojení mezi centrem a periferiemi,
kvality bydlení, možnosti využití volného času, ale i např. životního prostředí
a rozmanitosti okolí. Nejvyšší atraktivitou lokality se může v Olomouckém kraji
pochlubit Prostějov.
Pracovní trh
Růst podnikání je
možný jen v případě, že profesně rostou
i zaměstnanci. Vysoká
nezaměstnanost je vnímána jako společenský
problém, pro podnikatele však může být zdrojem kvalifikovaných,
odpočinutých a motivovaných pracovních
sil. Proto je pozitivně
hodnocena přirozená míra nezaměstnanosti.
Naopak negativně je hodnocen podíl dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rostoucí věk.

Kaleidoskop
informací

Volný čas

V čele pořadí kvality veřejné správy
jsou hned dvě města (Prostějov a Uničov), každé však z jiných důvodů. Obě
města mají vysoký podíl kapitálových
investic, úředníci hbitě a kvalitně komunikují e-mailem a obě radnice se mohou
pochlubit nejvyšší efektivitou. V Uničově se více snaží zajistit veřejně přístupný internet, v Prostějově více myslí při
administraci městského webu na místní
podnikatele. Prostějovská radnice lépe
hospodaří, ale v Uničově dokážou zapo-

‚

Každé takové ocenění nás samozřejmě
velmi těší. Jsme rádi, že lidé jsou spokojeni
s prací úřadu a také, že podnikatelé vnímají,
že držíme například daň z nemovitosti
už tolik let na stejné úrovni.
Mgr. Vlastimil Uchytil,
místostarosta města Prostějova

jit více firem do systému třídění odpadu
a jsou úspěšnější v získávání evropských
peněz.

Městský úřad Prostějov je úřad dobré služby. V tomto trendu
chceme i pokračovat. Rada města Prostějova schválila v letošním
roce Vizi městského úřadu a přijali jsme také Deklaraci práv klienta.
To znamená, že každý občan má právo na profesionální přístup
a zároveň má právo vědět, kam se obrátit, pokud nebude
spokojen s vyřizováním své záležitosti.
tajemník městského úřadu Ing. Lubomír Baláš.

zahrnují počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků
a rozdělení ekonomických subjektů dle
sektoru hospodářství. Vyšší podíl zahraničních osob mezi podnikateli je považován za příznivý.

Kvalita veřejné správy
Hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádosti, ale i např. schopnost získat
dotace jsou kritéria, která jsou v kompetenci
samospráv a jako taková mohou být nejrychleji zlepšena.

Sport

‘

Cenové podmínky
Výše cen se promítá do nákladů jak
firmám, které musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb,
tak občanům, kteří v důsledku vyšších
cen navyšují svá platová očekávání.

‘

Nejnižší ceny sledovaných položek
jsou v Konici. Nejdráž je naopak v Olomouci, kde se podnikatelé musí smířit
s nejvyššími cenami téměř všech sledovaných položek.
Průzkum
mezi podnikateli
Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou podnikatelé v daném městě spokojení, proto
společnost Factum Invenio uskutečnila
výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě.
Nejlepší hodnocení vystavili svému městu
podnikatelé ve Šternberku. Naopak nejméně
spokojení jsou podnikatelé v Mohelnici.
Kompletní výsledky naleznete na www.
prostejov.eu

Imatrikulace studentů Univerzity Tomáše Bati
V pátek 16. října se uskutečnila v Městském divadle Prostějov v pořadí již druhá slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku detašovaného pracoviště – regionálního vzdělávacího centra Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
„Zahájili jsme druhý akademický rok v Prostějově celkově s 280 studenty studijního
oboru Logistika a management a jsme přesvědčeni, že záměr vedení města a univerzity
otevřít v městě Prostějově toto pracoviště prokázal svoji životaschopnost a opodstatněnost. Působíme v budově někdejší základní školy na Husově náměstí 91. Potencionálním
zájemcům o studium poskytneme relevantní informace - individuálně - na sekretariátu
školy. Dny otevřených dveří se uskuteční 11.12. 2009 a 22.1. 2010,“ konstatoval pověřený
vedoucí pracoviště doc. Václav Lošek. -jg-
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Prostějov je jedním z měst, kde spatříte
cyklistu takřka na každém kroku
kroku. Řidiči
- Prostějované - jsou na tento obrázek
zvyklí, ale motoristé z jiných měst mají
hrůzu v očích. Zvláště při nebezpečných
situacích, jako je předjíždění babičky
jedoucí na kole s plnými taškami, nebo
míjení staršího muže s berlí na řídítkách trčící do vozovky. Zkrátka v dnešní
době jízda na bicyklu v hustém provozu
rozhodně nepatří k příjemné projížďce. Aby nehod a kolizí bylo co nejméně,
přistoupilo město k budování nových
cyklistických stezek. Dá se říci, že každoročně nám přibývá několik kilometrů
těchto cest. A přesto, řada lidí stále jezdí
po silnici a stezky nevyužívá. Málokterý
cyklista zná znění zákona č.361/2000 Sb.
§ 57 odst.1 : Je-li zřízen jízdní pruh pro
cyklisty, stezka pro cyklisty nebo, je-li na
křižovatce s řízeným provozem zřízen

Školství
a sociální oblast

pruh pro cyklisty a vymezený prostor
pro cyklisty,
užít.
cyklisty je cyklista jich povinen užít
Pokud toto poruší lze udělit blokovou
pokutu až do výše 2000 Kč.
Spousta lidí zapomíná, že cyklista dle
Zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič nemotorového vozidla
a platí pro něj daná pravidla, která jsou obsažena v zákoně č.361/2000 Sb.
„Co bychom měli znát“: Po chodníku na
jízdním kole mohou jezdit pouze děti mladší
10 let, nesmí však ohrozit chodce. Na silnici
se tato věková skupina pohybuje pouze v doprovodu osoby starší 15 let! Jak bylo zmíněno,
bez dohledu osoby starší 15 let nemají malí
cyklisté na vozovce sami co dělat. Výjimku
tvoří stezka pro cyklisty, chodník, pěší a obytná zóna. V sedačce na jízdním kole se smí
vést dítě do věku 7 let, a to osobou starší 15
let. V nadcházejícím období se začíná brzy
stmívat, a to by měl být signál, nezapomínat

Kaleidoskop
informací

Volný čas

na správné osvětlení jízdního kola. Vpředu
musíme mít bílé světlo, vzadu červené. Tam,
kde je funkční pouliční osvětlení, můžeme
mít tzv. blikačku i vepředu. Být včas viditelný je velice důležité! Světla a odrazky přispějí
k Vaší bezpečnosti! Pamatujte, cyklista a chodec patří mezi nejzranitelnější skupinu v silničním provozu.
Víte, jak se cyklisté nemají chovat?
- telefonovat, jíst či dokonce kouřit je při
jízdě na kole zakázáno
- na jednomístném jízdním kole nikoho
nevozíme
- jezdit bez držení řídítek, držet se jiné-

Sport

ho vozidla, vést jízdní kolo nebo psa se též
nesmí
- přejíždět přes přechod pro chodce, nerespektovat dopravní značky, je dopravním
přestupkem
Strážníci Městské policie Prostějov vyřešili v letošním roce již tisícovku přestupků cyklistů. Je to o 7% více než v r. 2008.
Pozitivním by bylo, pokud by počet těchto
přestupků klesal.
Závěrem jen připomínka. Dbejte na své
bezpečí, vždyť zdraví je to nejcennější, co
máme. Až je ztratíme, bude pozdě.
Jana Adámková, skupina prevence

Zastupitelka Ivana Hemerková navštívila se skupinou úspěšných studentů, kteří
postoupili do celostátního kola SOČ, prostějovskou radnici.
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Starosta města Prostějova přijal v zasedací místnosti radnice
Miloše Zemana, který nedávno v regionu uspořádal sérii besed
s veřejností.
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Volný čas

Sport

Připomenuli jsme si několik významných výročí – 28. října to bylo 91 let od vzniku
samostatné Československé republiky, 11. listopadu pak Den veteránů a 17. listopadu
dvacáté výročí „sametové revoluce“.

Prostějov se zapíše do knihy rekordů
Zápis do české knihy rekordů se podařil
organizátorům Zábavného dne s odpady,
který v minulých dnech proběhl v centru
Prostějova. Na akci, která byla součástí informační kampaně Olomouckého kraje
a společnosti EKO-KOM, se z celkem sto
čtyřiceti sedmi velkých papírových krabic
podařilo ve spolupráci s žáky prostějovských
škol postavit model popelářského vozu. Samotné stavění trvalo takřka tři hodiny, další
dvě hodiny pak pořadatelé i kolemjdoucí
auto zkrášlovali tak, aby se co nejvíce podobalo nedaleko stojícímu originálu vozidla TS ASA Prostějov. „Model vozu měřil
7,9 metru na délku, 3,36 na výšku a 3,53 na
šířku. Popelářské auto složené z recyklovaných kartonových krabic upoutalo společně
s dalšími atrakcemi a aktivitami několik tisíc
lidí,“ popsal koordinátor kampaně Miroslav
Grass. Akce se uskutečnila pod dohledem
komisaře z Agentury Dobrý den Pelhřimov,
krabice pro rekord laskavě poskytl Svaz výrobců vlnitých lepenek.
Po celý den se mohli zájemci na akci atraktivní formou seznámit například s ukázkami
recyklovaných výrobků a dalšími zajímavostmi z oblasti třídění druhotných surovin.
Připraven byl i atraktivní doprovodný program, který vyvrcholil akustickým koncertem zpěváka Marka Ztraceného.
Součástí osvětové kampaně, která má
podpořit kvalitní třídění odpadů a upozornit na jejich využití při výrobě nejrůznějších produktů, bylo v bezplatné filmové představení v kině Metro 70 pro žáky
základních škol. Projekce se zúčastnilo
téměř 400 dětí.
Projekt nazvaný „Jak se točí odpady“ je
pokra-
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čováním spolupráce kraje
a společnosti EKO-KOM.
V rámci kampaně proběhnou
například dvě zábavné akce,
organizátoři chystají aktivity pro školy a zástupce obcí
v regionu. Kromě tradičních
plakátů a letáků budou organizátoři propagovat třídění
odpadů také prostřednictvím
hromadných
dopravních
prostředků. „Letos jsme vybrali čtyři vlakové soupravy
na frekventovaných regionálních tratích, které budou až
do konce roku vozit speciální
polepy s motivy kampaně,“
vysvětlil náměstek olomouckého hejtmana
Pavel Horák (KDU-ČSL), který má oblast
životního prostředí na starosti. Novinky se
podle jeho slov chystají i v oblasti osvěty určené školám i zástupcům obcí. „V listopadu
uspořádáme speciální konferenci, na které
bychom učitelům rádi poskytli nejnovější
informace a materiály o odpadové problematice. Na závěr roku pak připravujeme
i rozšíření populární soutěže pro města
a obce ve třídění odpadů o další kategorii,“
dodal náměstek.
Olomoucký kraj patří co do množství
vytříděného odpadu na jednoho občana
dlouhodobě mezi nejlepší v zemi, patří mu
s loňskými téměř 42 kilogramy 3. místo mezi
14 regiony ČR. „V roce 2008 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo necelých
22 kilogramů vytříděného papíru, 8 kilogramů
plastu, 11 kilogramů skla a takřka půl kilogramu nápojového kartonu,“ popsal Petr Balner
ze společnosti EKO-KOM, která celý projekt,
jehož součástí je i letošní informační kampaň,
společně s Olomouckým krajem financuje.

Za období trvání projektu se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů (papír, plast,
sklo a nápojový karton) na jednoho občana
více než dvojnásobně - z 18 kilogramů v roce
2004 na loňských téměř 42 kilogramů.
Součástí spolupráce Olomouckého kraje
a společnosti EKO-KOM je rovněž zahušťování sítě nádob na tříděný odpad, a tím
přiblížení kontejnerů občanům. Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen
růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Jen v letošním roce byly
v rámci projektu pořízeny a bezplatně obcím
zapůjčeny další 444 kontejnery za více než 3
miliony korun. Celkem bylo za dobu trvání
projektu pořízeno a obcím bezplatně zapůjčeno 2071 kontejnerů. Na počátku projektu
v roce 2004 se v kraji nacházelo 7279 kontejnerů. Letos mají občané regionu možnost
umístit odpad do téměř 14 tisíc kontejnerů
na tříděné komodity. Nejvíce kontejnerů je
na plasty a sklo.
Kontejnery na tříděný sběr se tak opět
přiblížily k občanům v kraji, neboť jedno

průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro
přibližně 140 obyvatel.
Do systému EKO-KOM je v Olomouckém kraji zapojena drtivá většina obcí celkem 375. Na třídění odpadů se tedy má
možnost podílet takřka 99 procent obyvatel
regionu.
Jak se točí odpady
Hlavní slogan kampaně vychází z faktu,
že odpady – v původní či zpracované formě
– nás provázejí každým dnem. Řada věcí,
se kterými se běžně setkáváme, obsahuje
podíl materiálů vyrobených z druhotných
surovin. V oblečení jako jsou bundy, trička
či košile můžeme například najít vlákna na
bázi PET, při výrobě nových plastových lahví
je používán speciální granulát z lahví vytříděných. Tím výčet využití odpadů zdaleka
nekončí - nádoby od šamponů, kečupů či
mycích prostředků slouží v plastikářské výrobě, z umělohmotných fólií se vyrábí třeba
domácí kompostéry, základem speciálních
desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný
nápojový karton.
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Rozhovor s vedením prostějovské nemocnice
Pane řediteli, můžete nám v krátkosti
představit
přeředstavit Vaši nemocnici dva roky po pře
vzetí firmou AGEL?
Ing. Tomáš Uvízl:
V červenci 2007 jsme převzali od Olomouckého kraje do pronájmu nemocnice
v Prostějově, Přerově a Šternberku a přijali tak
odpovědnost za kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro spádové oblasti se zhruba 300.000
obyvateli. Takovou odpovědnost lze úspěšně
nést za předpokladu, že vlastní nemocnice –
které představují velmi sofistikovaný, inovativní a nákladný druh lidské činnosti- budou
v dobré ekonomické kondici. Tak tomu ale
zcela po vstupních auditech nebylo. Hospodaření nemocnic podle účetních standardů
obchodních společností bylo deficitní a s dalšími dotacemi ze strany Olomouckého kraje
již nebylo možno počítat. Proto byly naše
první kroky zaměřeny k úsporám v oblasti
nezdravotnických činností, ke zvýšení jejich
efektivity na jedné straně a na druhé pak
ke zrychlení tempa růstu tržeb za zdravotní
služby od zdravotních pojišťoven. Po převzetí
nemocnic jsme predikovali předpokládaný
výsledek hospodaření do konce roku 2007
jako ztrátu ve výši cca 80 mil. Kč. Rychlou
realizací uvedených změn jsme tuto ztrátu
snižovali a v roce 2008 již hospodařili ziskově.
Významně jsme rovněž snížili zadlužení nemocnic a zkrátili prodlení s úhradami našim
dodavatelům.
Ekonomické i finanční zdraví nemocnic je
nyní velmi dobré a nemocnice jsou připraveny na nadcházející složité období, kdy zdravotní pojišťovny avizují nulový růst úhrad za
zdravotní péči.
Klíčovou věcí jsou v nemocnici lidé – tedy
zejména lékaři a zdravotní sestry a zde nám
velmi záleželo na tom, abychom jim dokázali
vysvětlit logiku a smysl těch reformních kroků, které byly nevyhnutelné. Velmi si vážím
jejich přístupu, který nám umožnil provést
všechny klíčové změny v atmosféře sociálního smíru. Bez jejich pochopení by to nebylo
možné. Rokem 2009 končí transformační
období v nemocnici a naše síly se budou
koncentrovat na kultivaci vnitřního prostředí
a rozvoj medicínských oborů.
V polovině roku 2008 jsme vypracovali
Program střednědobého rozvoje medicínských odborností, který je zpracován na 5 let
a který plánuje rozvoj a specializaci jednotlivých oborů ve všech třech nemocnicích. Některé dílčí kroky jsme již splnili, na realizaci
těch ostatních se velmi těším.
Pacienti i návštěvy v nemocnici si často stěžují na nedostatek parkovacích míst
v areálu a nedostatek míst pro tělesně postižené spoluobčany. Myslíte i na ně?
Ing. Tomáš Uvízl:
Ano. Souhlasím s tím, že situace s parkováním je špatná. Drobné zlepšení jsme již provedli pro tělesně
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postižené občany začátkem
letošního roku
roku, kdy jsme
počet jim vyhrazených stání
u vchodu do Polikliniky rozšířili ze dvou na čtyři. To bylo
ovšem pouze dílčí opatření
na přechodnou dobu, než věc
vyřešíme zásadně. Zásadním
řešením měla být výstavba
nového parkoviště pro cca
140 parkovacích míst v areálu nemocnice, které v těchto
dnech již mělo být hotovo.
Bohužel jsme ale museli plánované prostředky pozastavit
a přesunout na opravu fasády
budovy Polikliniky, která se
po provedených sondách
ukázala být ve stavu, který
nesnese odklad a vyžaduje
zásadní opravu. Nicméně
výstavbu parkoviště pokládáme stále za vysokou prioritu,
ještě letos má být vydáno
územní rozhodnutí a v příštím roce jeho stavbu chceme
realizovat. Nové parkoviště
a s tím spojená změna vnitřních pravidel
v areálu přispějí k bezpečnějšímu pohybu jak
handicapovaných, tak i ostatních návštěvníků a pacientů v areálu nemocnice a přispějí
i k jeho kulturnosti.
Často se proslýchá, které obory bude
nemocnice rušit, které omezovat. Nevíme
však nic o nových kapacitách.
MUDr. Marie Marsová, MBA :
Nemocnice Prostějov má jistě velký potenciál rozvoje a jak bylo řečeno, také jsme
s ním v Programu střednědobého rozvoje
nemocnic Středomoravské nemocniční a.s.
počítali. K úspěšnému fungování odborného
pracoviště je vždy třeba zásadně dvou činitelů
– erudovaného personálu a především leadera oboru a potom také přístrojové a provozní
zázemí včetně smluv se zdravotními pojišťovnami.
Chtěla bych čtenáře ubezpečit, že vedení
nemocnice nepočítá s útlumem žádného
oddělení, naopak chce některé odbornosti
pozvednout výrazně výše. Stavíme na úspěších, kterých dosahujeme již nyní. V počátku
roku jsme vybudovali nové Oddělení laboratorní medicíny pod vedením doc. MUDr.
Stejskala, které nabízí širokou škálu laboratorních metod klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie pro 4.800 smluvních
partnerů v celé České republice a úzce spolupracuje i s Lékařskou fakultou UP Olomouc.
Je to špičkové pracoviště, jehož kvality potvrzuje např. i to, že je vybráno jako referenční
laboratoř pro stanovení nákazy virem H1N1.
V roce 2009 se nám podařilo nasmlouvat se
zdravotními pojišťovnami nové CT pracoviště se speciálními možnostmi vyšetření virtu-

ální kolonoskopie a intervenčními metodami
angiologie, které provádí primář oddělení
MUDr. Folprecht. Mamární centrum, jehož
statut jsme získali v rovce 2008, nabízí ženám
v nově rekonstruovaných prostorách bezplatné vyšetření v rámci prevence rakoviny
prsu - mamárního screeningu i komplexní
péči včetně ultrazvukového a ambulantního
vyšetření. Velkých pokroků pod vedením
nového primáře MUDr. Tenory dosahuje
dětské oddělení, úzce spolupracuje s dětskou
klinikou FN Olomouc a připravuje se i těsnější spolupráce s neonatologickým centrem
téže kliniky. Rozvinula se činnost ambulancí
dětské alergologie a gastroenterologie, oddělení se také výrazně personálně posílilo. Za
zmínku stojí i fakt, že do Nemocnice Prostějov se od školního roku 2009/2010 vrací
komplexní výuka infekčního lékařství pro
studenty 4. ročníku této fakulty pod vedením nového primáře MUDr. Prokeše, když
v letech předchozích byla směrována do FN
Ostrava. V souvislosti s tím si slibujeme i to,
že studenti LF UP Olomouc nabudou větších
poznatků právě o naší nemocnici a věříme,
že si ji někteří z nich vyberou po ukončení
svých studií. Nemohu zapomenout ani na to,
že se nám podařilo do Prostějova přivést významnou osobnost pro primariát chirurgie
- MUDr. Grygu, CSc. Orientace především
na zažívací trakt a laparoroskopické metody
úzce navazuje na další nosnou odbornost
nemocnice, a to gastroenterologii. Jedinečné metody diagnostiky a léčby onemocnění
žlučových cest přitahují pacienty z celé České
republiky především díky osobnosti primáře
oddělení MUDr. Černocha. V prostějovské

chirurgii bude zajištěna i nová
operativa – pod vedením erueru
dované lékařky z FN Olomouc
budou prováděny komplexní
diagnostické i operační zákroky v případě onemocnění
štítné žlázy. Od příštího roku
zahájí provoz v prostorách
Nemocnice Prostějov pracoviště plastické chirurgie. Bude
se specializovat na poskytování vysoce odborné péče
v oblasti estetické a speciální
rekonstrukční chirurgie jakož
i chirurgie ruky. Personálně
bude zajištěno týmem lékařů
Oddělení plastické a estetické
chirurgie FN Olomouc.
Ráda bych připomněla
i oddělení dlouhodobě dobře
vedená, u veřejnosti známá
a oblíbená i za hranicemi přirozeného spádu prostějovské
nemocnice, a to porodnici,
Centrum léčebné rehabilitace,
interní oddělení s kardiostimulačním centrem, dialyzační
středisko a onkologii.
Pane řediteli a budete mít dostatek personálu?
Ing. Tomáš Uvízl:
V nejširším smyslu profesionální, tedy
kvalifikovaný, motivovaný a humánně
orientovaný zdravotník je v nemocnici
klíčovou osobou. On rozhoduje jak o rychlosti a přesnosti stanovení diagnosy, kvalitě
a úspěšnosti intervenčního zákroku, tak
i o kvalitě ošetřovatelské péče a o vnímání
této péče ze strany pacienta a jeho blízkých.
Toto máme na mysli a snažíme se v tomto smyslu budovat a vést pracovní týmy. Je
řada věcí, které můžeme na úrovni nemocnice pozitivně ovlivnit. Rozvíjíme spolupráci s pracovišti vyššího typu, kde dochází
k vzájemnému obohacování a prolínání
a odkud přicházejí odborníci na vedoucí
místa nebo na specializovaná pracoviště.
V tomto smyslu je o prostějovskou nemocnici opravdu zájem. Jen v letošním roce jsme
získali odborníky se zkušenostmi z klinických pracovišť pro funkční místa primářů
chirurgie,neurologie a dětského oddělení
a dále specialisty pro plicní, gastroenterologické,dětské a chirurgické oddělení.
Důležitou věcí je také získávání nadějných
absolventů vysokých škol. Spolupracujeme
proto s Lékařskou fakultou i nově vzniklou
Fakultou zdravotních věd UP Olomouc,
podílíme se na výuce, realizujeme četné
řádné i prázdninové praxe studentů, zapojujeme mladé lékaře do publikační činnosti,
nabídneme finanční motivaci absolventům
při nás t u -
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Ing. Tomášem Uvízlem a MUDr. Marií Marsovou, MBA
roli odborníků vychovaných
v našich nemocnicích a zá
zároveň se obohacovat o zkušenosti a erudici odborníků
z jiných zařízení včetně lékařů
z fakultních nemocnic.
Co však vnímáme jako
absolutní prioritu, to je empatický personál. Lékaři
a sestry vnímaví k bolesti
a nemoci druhého jsou naší
vizí do budoucna. Víme, že
každý člověk je individualita a platí to samozřejmě
pro všechny profese, zdravotníky nevyjímaje. Věříme,
že správné příklady, především v osobnostech primářů a vrchních sester, budou
těmi, které naplní slova
klasikova: verba movent,
exempla trahunt…
A poslední otázka. Jste
připraveni na pandemii mexické chřipky?
MUDr. Marie Marsová,
MBA:

na 100 dní za 50%

minut volá

Akce 3 x 100

Mb Intern

votnictví citlivě vnímáno jako služba, která
jiný atribut než kvalitní neakceptuje. Jsme rádi
za připomínky našich pacientů, kteří nám
pomáhají posunovat laťku výše. Z poslední
doby bych ráda zmínila například reorganizaci ambulancí chirurgie a úrazové chirurgie
(traumatologie), ke které jsme přistoupili na
základě připomínek ze strany našich pacientů. Vyšli jsme tak vstříc všem, kteří si stěžovali
na dlouhé čekání především v době pohotovostí a rozšířili jsme jak počet ambulancí, tak
i zvýšili počet lékařů a sester ve službách. Od
září letošního roku pomáhá lépe připravit pacienty k plánovanému operačnímu zákroku
anesteziologická ambulance.
Reagujeme i na to, že stále stoupá počet pacientů s cukrovkou a endokrinními chorobami. Rozšířili jsme proto ordinace právě těchto
odborností a zajistili jsme služby edukační
v moderním edukačním centru, od listopadu
potom i následnou péči operační pro pacienty s onemocněním štítné žlázy přímo pod vedením renomované lékařky z FN Olomouc.
Celkově chci říci, že investujeme nemalé finanční prostředky na moderní vybavení nejen přístrojovou technikou, ale i vybavením
oddělení moderními polohovatelnými lůžky,
mobiliářem a zázemím pro běžný denní provoz. Nejdůležitější pro nás však zůstává vzdělaný a empatický personál. Proto také pro rok
2010 navyšujeme o více jak padesát procent
prostředky na vzdělávání, zajišťujeme přístup
pro všechny lékaře do databáze Národní lékařské knihovny, do systému Evidence Based
medicine s cílem kontinuálního vzdělávání
a poměřování se s nejlepšími kapacitami
v daném oboru. I nadále chceme posilovat

Naše příprava začala již před řadou týdnů a byla koordinována jak Ministerstvem
zdravotnictví, tak i Krajským úřadem Olomouckého kraje. Díky tomu, že prostějovská nemocnice disponuje v Olomouckém
kraji největším lůžkovým zařízením infekčního lékařství, je role této nemocnice
v systému velmi významná. Počítá s maximálním nasazením všech kapacit tohoto
oddělení, respektive v závislosti na průběhu pandemie i s restrukturalizací lůžkového fondu pro potřeby pacientů s těžkým
průběhem onemocnění virem H1N1. To
vše za nezbytné spolupráce jak terénních
praktických lékařů, Zdravotní záchranné
služby Olomouckého kraje, tak i ostatních
lůžkových zařízení v kraji.
Mohu čtenáře ujistit, že v rámci současných znalostí a možností jsme připraveni
dobře. Samozřejmě bychom si přáli, aby péči
našich lůžkových zařízení potřebovali pacienti v tomto případě jen ve výjimečných případech, aby průběh eventuelní epidemie byl
mírný a dostačovalo pouze léčení v domácím
ošetřování. Pokud však bude třeba zajistit
zdravotní péči o komplikované stavy, jsme
připraveni.

programů

pu do praxe. V nemocnici
širomáme také mimořádně širo
ký okruh tzv. akreditovaných
pracovišť pro další vzdělávání lékařů, což nám umožňuje vychovávat odborníky se
specializovanou způsobilostí
přímo zde v nemocnici. Podobně je tomu u středního
zdravotnického personálu,
kde spolupracujeme s Národním centrem ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů v Brně při výuce
perioperačních sester. Velký
úkol vidíme také v udržení
zaškoleného a plně kvalifikovaného personálu, který od
příštího roku budeme stabilizovat zavedením věrnostních
bonusů.
Existují ale také obecné
vlivy, které stojí mimo naši
vůli. Obecně mírně upadá
zájem mladé generace o toto
velmi náročné a velmi odpovědné povolání – a tato tendence je již několik let silně patrná i v zemích západní Evropy. Mnoho z dnešních
mladých mužů a žen se rozhoduje pragmaticky a volí raději obory méně náročné,
které jim přinesou ekonomickou satisfakci
rychleji a ve vyšší míře. Dalším důvodem je
forenzní riziko, kdy jistě správný a žádoucí tlak jak laické, tak i odborné veřejnosti
na kvalitu zdravotní péče je v některých
případech hnán ad absurdum a může vést
i v případech neprokázaného pochybení
zdravotníka k jeho profesnímu poškození.
To se opět projevuje nižším zájmem o tuto
profesi. A konečně místní situaci ovlivňuje
i fakt, že na obou moravských lékařských
fakultách – tedy v Brně i Olomouci studuje
relativně vysoké procento studentů ze Slovenska. Mnozí z nich dříve navazovali na
ukončené studium pracovním poměrem
v některé z blízkých nemocnic. Změna
nastala v souvislosti se zavedením Eura na
Slovensku, kdy takové rozhodnutí již pozbývá ekonomickou výhodnost.
Je nepochybné, že v systému vzdělávání
jak lékařů , tak nelékařských zdravotnických
pracovníků bude muset dojít k podstatným
a neodkladným změnám. V opačném případě bude brzy české zdravotnictví ohroženo
jejich absolutním nedostatkem nebo vážnou
strukturální absencí.
Co hodláte zlepšit v péči o pacienty ?
MUDr. Marie Marsová, MBA :
Poskytovat zdravotní péči na vysoké odborné i lidské úrovni je velmi obtížné. Nejen
díky novým pokrokům v moderní medicíně,
díky novým technologiím, ale i při stále rostoucí úrovni poznání laické veřejnosti je zdra-
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Vážení čtenáři,
Dovolte mi, abych vám představil v krátkosti naši školu, která byla otevřena před
32 lety.
Snažíme se, aby byla pěkná jako v prvních letech, ale aby svým vybavením odpovídala současné době. Proto se na škole stále něco mění a vylepšuje. Celý velký kolektiv
pracovníků pedagogických i správních se snaží o spokojenost žáků i rodičů.
Náš vlastní ŠVP nám umožňuje odstranit z výuky zbytečné biflování, učíme žáky hledat
souvislosti mezi předměty, důraz klademe na počítačovou gramotnost a výuku tří cizích
jazyků. Nabízíme dětem i smysluplné využití volného času v zájmových kroužcích a ve
sportovním vyžití. Naplňujeme název ŠVP – Škola plná pohybu. Na 1. stupni mají žáci
možnost se zapojit do tříd s plaveckým zaměřením, na 2. stupni jsou třídy basketbalové.
Přesvědčte se sami v následující mini foto-galerii.
Mgr. Ivan Pospíšil - ředitel

Snaha o hygienické a estetické vybavení školy je samozřejmostí.
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Zavádění moderních vyučovacích metod a pomůcek je naší prioritou. Práce s interaktivní tabulí je velmi efektivní.
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Účast ve finále basketbalistek na Mistrovství republiky – Nestlé cup je
zatím nejlepším výsledkem našich basketbalových tříd.

Velmi nás těší důvěra rodičů, kteří k nám přivádějí prvňáčky do prvních
tříd. Letos jsme otevřeli 4 první třídy.

Bez počítačů se dnes neobejde žádné povolání. Proto dbáme i na moderní
vybavení a rekonstrukci učeben výpočetní
techniky.
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Materiální podmínky školy

Keramická dílna prošla rekonstrukcí a žákům dopřává větší možnosti
výtvarného vyžití.

Zapojení do projektových a humanitárních aktivit.
Škola je spojena s životem celé společnosti. Jsme zapojeni do projektu Ekoškola,
využíváme aktivit projektu Zdravé město a nově Škola podporující zdraví. Ucházíme
se o udělení grantu v projektu Cestovní kancelář Horáček.
Zapojení do humanitárního hnutí Stonožka má na škole nejdelší tradici. Na ni postupně navazují další: Bílá pastelka, projekt Sidus, Šance dětem, Člověk v tísni, adopce
indického chlapce, účast na benefičních koncertech.
Bazén na škole slouží i ostatním školám a školkám k výcviku základů plavání.

Zapojení našich žáků do soutěží.
V souladu s názvem našeho ŠVP – Škola plná pohybu se naši žáci účastní v největší míře sportovních soutěží. V celoroční soutěži o Pohár senátorky Sekaninové
se mladší žáci umístili na 1. místě, starší na místě 3. Největším úspěchem sportovních basketbalových tříd je 2. místo dívek ve finále Nestlé cup. Důkazem velmi
dobré spolupráce školy s vedením BK Prostějov je i 1. místo mladších basketbalistek na Mistrovství republiky. Vyučující rozvíjí talent i u jiných žáků školy. Účastníme se i dalších soutěží, naukových a estetických.
Při škole bylo založeno občanské sdružení – Škola plná pohybu o. s.
Mezi jeho největší aktivity se řadí zřízení nové sauny pro žáky školy.
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Náš ŠVP – Škola plná pohybu nás zavazuje
i k účasti na sportovních soutěžích širokého spektra.

V pěveckém sboru Horáček zpívají děti nejen sobě pro radost, ale
i rodičům a kamarádům.
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Komunikační propojení
Brněnské a Lidické ulice
V blízkosti městského hřbitova je
dlouhodobě velký nedostatek ploch pro
parkování a odstavení vozidel. V souvislosti s budováním cyklistické stezky došlo k dalšímu úbytku ploch.
Město Prostějov již od roku 2007 připravuje nutné podklady a činí příslušné
kroky pro vybudování ploch pro parkování
v blízkosti severní zdi městského hřbitova.
Byla vypracována projektová dokumentace, byly vykoupeny chybějící pozemky,
provedeny přeložky sítí, odstraněny křoviny a vybudováno oplocení, které odděluje
komunikaci od zbývajících pozemků.

Nedávno, v závěru měsíce října, byla
také upravena stávající komunikace v délce
téměř 320 m a osazeno dopravní značení.
Stávající technické řešení je pouze dočasné. Dokončení v souladu se zpracovanou dokumentací je závislé na množství
finančních prostředků, které bude možné
uvolnit. Zvažuje se i možnost využití vstupní brány v severní části hřbitovní zdi v blízkosti bývalé „oranžerie“ a jsou připraveny
i plochy v blízkosti severovýchodní části
hřbitova pro vybudování parkoviště (v majetku města).
Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic

Zámek Prostějov - zřízení víceúčelových výstavních prostor
V květnu letošního roku byla dle
projektové dokumentace zpracované
společností CAD Projekt plus, s.r.o. zahájena kompletní rekonstrukce přízemí celého východního a části severního
křídla prostějovského zámku. Zhotovi-

Vážení občané města Prostějova,
město Prostějov v současné době provádí aktualizaci Strategického plánu rozvoje
města Prostějova, která bude zahrnovat jak
aktuální cíle, ke kterým by měl rozvoj města směřovat, tak i cesty, které by měly vést
k jejich dosažení.
Aby bylo možné smysluplný a vyvážený
strategický plán rozvoje města vypracovat,
je nutná aktivní účast jeho obyvatel a všech
subjektů z oblasti podnikání, výroby, služeb,
kultury, školství, sportu a společenského i politického života města vůbec.
Proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci. Své připomínky, doporučení a nápady
napište do dotazníku, který je pro vás
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telem stavby v rozsahu 11,5 mil. Kč je
POZEMSTAV Prostějov, a.s.
V zájmu zachování původní historické
hodnoty budovy zámku jsou prováděny
rozsáhlé restaurátorské práce truhlářských a kamenických prvků a omítek.
Souběžně s rekonstrukcí, která
povede k vytvoření víceúčelových
výstavních prostor, se provádí
i odvodnění zámku a průzkumné
práce pro sanaci vlhkého zdiva.
Rovněž došlo k propojení zámku optickým kabelem s budovou
radnice, knihovny a městského
úřadu na Školní ulici. Díky tomuto spojení historické budovy
a moderních technologií, budou
moci budoucí výstavní prostory
zámku využívat prakticky neomezené datové připojení.

Samotný projekt zřízení víceúčelových
výstavních prostor je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava, více než 7 mil. Kč.

k dispozici v Informačním centru Městského
úřadu Prostějov, nám. T.G.M. 130/14. Elektronickou verzi dotazníku, naleznete ke stažení na
oficiálních stránkách města www.prostejov.eu
a vyplněnou ji můžete odeslat na adresu iva.vesela@prostejov.eu nebo benes@arr.cz.
Dotazník, prosím, odevzdejte do 11. 12.
2009 na Informačním centru Městského úřadu Prostějov nebo jej zašlete přímo na Odbor
rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov,
Školní 4, 796 01 Prostějov.
Předem děkujeme za spolupráci při přípravě aktualizace Strategického plánu rozvoje
města Prostějova.
RNDr. Jan Beneš, Agentura
pro regionální rozvoj, a.s.

Bývalá zastávka na ulici Mathonova
u nemocnice byla původně zamýšlena
jako provizorní a především sloužila
jako "točna" autobusů. Vzhledem k rostoucímu počtu spojů obsluhujících tuto
zastávku bylo nutné autobusové stanoviště přizpůsobit zvýšeným nárokům.
V rámci projektu byl vyřešen nástup
a výstup cestujících vybudováním nových ostrůvků. Souběžně bylo vyřešeno
i stání odstavených autobusů tak, aby
nenarušovaly plynulost příjezdové komunikace k nemocnici využívané i sanitními vozy.
Dodavatelsky stavbu pro město Prostějov během měsíců září a října provedla
akciová společnost STRABAG. Náklady

Probíhající práce budou dokončeny
v dubnu roku 2010. Souběžně však budou probíhat přípravy na kompletní rekonstrukci dalších prostor zámku.
Miloslav Svoboda,
odbor rozvoje a investic

Nové zastávky u nemocnice

stavební části projektu dosáhly 5 mil.
Kč. Téměř 3,7 mil Kč se na nich podílela
Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava.
Ing. Kamil Janeček,
odbor rozvoje a investic
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V letošním roce opět proběhly Dny pro Izrael
Předposlední říjnový víkend ožil Prostějov
už tradiční akcí – Dny pro Izrael – konanou
za podpory města Prostějova a pořádanou
Církví bratrskou , Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém a Základní uměleckou školou Němčice nad Hanou.
Sobotní část byla věnována přednášce Jiřího
Richtera O židovství a jeho náboženství,
účastníci dále měli možnost zapojit se do
výuky židovských tanců. Neděle pak byl
zaměřena na události dvacátého a jednadvacátého století. Studentka Střední zdravotnické školy Prostějov Lucie Židová nejdříve představila svoji úspěšnou literární
práci s názvem Já a válka (otištěno v RL 26.
srpna 2009 – pozn.red.) a poté následovala
beseda s německým novinářem a teologem
Johannem Gerloffem, žijícím už 15 let v
Izraeli. Téma bylo poměrně ožehavé – Izrael po válce v Gaze.
“Pokud dnes budete odcházet s pocitem, že
blízkovýchodnímu konfliktu rozumíte, tak
jsem asi udělal někde chybu. Naopak, pokud
vyvolá moje přednáška mezi vámi bouřlivou diskusi, tak splnila beseda svůj cíl. Problematika Blízkého východu totiž skutečně
vyvolává víc otázek než odpovědí. V prvé

řadě se totiž musíte sami ptát, které škody
jsou napravitelné, a které nikoliv. Čím se dá
ospravedlnit teroristický útok? Čím výsadba
židovských osad? Jaké právo mají na inkriminované území Židé? A jaké Arabové? Je
možno pohnout se v Izraelsko-Palestinských vztazích někam dál bez uznání práva
Státu Izrael na existenci samotnými Palestinci a všemi okolními arabskými státy?
Nechci vám nabízet žádné jednoznačné
závěry, spíše inspirovat k hlubšímu studiu
historických pramenů na toto téma a také k
bedlivému a kritickému pohledu na mnohdy
ploché zprávy, které v tomto ohledu často
media nabízejí,” uvedl Gerloff, jehož přednáška sklidila obrovský ohlas.
Oba dny okořenila svým vystoupením taneční skupina RUT ze ZUŠ Němčice nad
Hanou, jejíž vedoucí Eva Štefková byla iniciátorkou rozšíření Dnů pro Izrael o sobotní
program. “Když jsme připravovali sobotní
část, nebyli jsme si jisti, zda přitáhneme
dostatek návštěvníků. Výsledek však předčil
naše očekávání, protože po oba dny bylo
plno. To nás motivuje do další práce a mohu
prozradit, že už nyní začínáme pracovat na
dalším ročníku, který, jak doufám, přinese

Dny pro Izrael v Prostějově okořenila svým vystoupením taneční skupina
RUT ze Základní umělecké školy Němčice nad Hanou.
návštěvníkům opět milé překvapení,” slibuje Štefková.
A jaký je vlastně smysl Dnů pro Izrael? Připomenout židovsko-křesťanské tradice, na
kterých stojí naše moderní evropská civilizace a také připomenout osud židovské
komunity, která žila do druhé světové války

konkrétně v Prostějově.
“Chtěl bych tímto ještě poděkovat městu
Prostějovu, kanceláři starosty, odboru školství a kultury a také městské policii za podporu při pořádání akce,” uzavřel Mojmír
Kallus z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém.
-jg-

Úspěšný absolvent Leo Klein se na chvíli vrátil do Prostějova
Brigádní generál Armády České republiky,
nyní již v záloze, doc. MUDr. Leo Klein,
CSc. (na snímku) pracoval v letech 1999
– 2002 jako zdravotnický poradce Vrchního velitele spojených ozbrojených sil
NATO v Evropě a jako náčelník Zdravotnické služby NATO pro Evropu. Byl prvním a dosud jediným Čechem, který získal
takto prestižní funkci ve strukturách Severoatlantické aliance. V roce 2004 odešel
do zálohy a poté působil čtyři roky jako
přednosta Kliniky popáleninové medicíny
3. LF UK a FN v Praze na Královských
Vinohradech. V současné době pracuje ve
Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde
je zástupcem přednosty chirurgické kliniky pro plastickou chirurgii a primářem
oddělení plastické chirurgie. Současně je
vedoucím katedry válečné chirurgie
Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Mimo jiné je autorem knihy
Principy válečné chirurgie, která obsahuje
ucelený pohled na problematiku zajištění
chirurgické péče o raněné a nemocné v
polních podmínkách v době ozbrojených
konfliktů, humanitárních krizí či v podmínkách živelních katastrof.

Leo Klein si nenechal ujít nedávné oslavy
110. výročí Gymnázia Jiřího Wolkera, kde
v roce 1970 maturoval.
„Tehdy to byla takzvaná dvanáctiletka,

přesněji řečeno Střední všeobecně vzdělávací škola. Při prohlídce školní budovy
na mě po letech dýchla atmosféra studentských let a večerní představení v

divadle mne příjemně překvapilo a potěšilo. Je vidět, že i dnešní mládež dokáže
být kultivovaná, vtipná, veselá i úspěšná,“ říká Klein a pokračuje „sám vzpomínám na řadu svých kantorů, od třídního
profesora Vilímce, přes češtinářku profesorku Opálkovou, až po chemika profesora Kopřivu či němčináře, doktora Eliáše.
Nemohu samozřejmě nezmínit ani našeho někdejšího ruštináře a porevolučního
ředitele gymnázia Jana Šverdíka. Přestože jsme maturovali v hodně složitém
období, v době začínající normalizace,
získali jsme díky našim kantorům kvalitní vzdělání a drtivá většina našeho
ročníku se úspěšně uplatnila na vysokých
školách i později v životě a praxi. Přál
bych proto škole, aby i její dnešní studenti úspěšně pokračovali nejen v dalším studiu, ale i v praktickém životě, aby našli
osobní seberealizaci a současně přispěli k
rozvoji naší země ve všech oblastech, v
nichž budou působit. S ohledem na historickou kvalitu školy a potenciál dnešních
jejích studentů jsem přesvědčen, že
naprosté většině z nich se to podaří,“ uzavřel generál Klein.
-jg-
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Kino Metro 70

Školní 1, PV, tel.: 582 332 678

Kino Metro 70

ÚTERÝ 1. PROSINCE
17.30 Luise - Michel

Režie : Rian Johnson, 113 min, české titulky, premiéra, mládeži od 12 let přístupný

14.00

Černo-černá francouzská komedie.
Jít na pracák nebo zabít šéfa ?
Černo-černá komedie o finanční krizi. V hl. rolích
Y.Moreauová, B.Lanners, M. Kassowitz, B.
Poelvoorde, režie: Gustave Kervern a Benoît
Delépine, české titulky, 94 min, premiéra, mládeži do
12 let nevhodný

20.00

17.30

20.00

Michael Jackson´s THIS IS IT

Americký hudební dokument.
Mimořádné uvedení vskutku mimořádného titulu.
Režie: Kenny Ortega, 111 min, české titulky, premiéra, mládeži přístupný

Bratři Bloomovi

PÁTEK 11. PROSINCE
15.30 G. Force
Americký rodinný film
Svět potřebuje chlupaté hrdiny !!!!
Režie: Hoyt H. Yeatman Jr., český dabing, premiéra, mládeži přístupný

ČTVRTEK 3. PROSINCE
17.00 Zoufalci
Česká tragikomedie
Jak být spokojený a přitom nebýt sám?
V hl. rolích S. Babčáková, J. Žáček, D. Bláhová, J.
Obermaierová, J. Róna , režie Jitka Rudolfová,
97 min, premiéra, mládeži do 12 let

19.30

Volné pokračování úspěšné komedie jihomoravské
vinice a eskapády dvou kamarádů…
V hl. rolích K. Hádek, J. Langmajer, L. Lipský, J.
Krampol, T. Voříšková, J. Švandová aj., režie: Vlad
Lanné, 93 min, mládeži přístupný, repríza, mládeži
přístupný

20.00 2 Bobule
22:15 Zoufalci SOBOTA 5. PROSINCE
17.30 2 Bobule
20.00 2 Bobule
22:15 Zoufalci
NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 6. PROSINCE
17.30 2 Bobule
20.00 Zoufalci
PONDĚLÍ 7. PROSINCE
14.00 Hannah Montana

BIJÁSEK

USA 2008, 98 min, Režie: Jennifer Flackett, Mark
Levin

Pamětnice

BIO KORUNA

Český film. Abiturientský sraz po šedesáti letech.
Bude posledním ?
V hl. rolích L. Švormová, T. Magnusek, Z. Kabátová,
K. Fialová, J. Čejka, V. Brabec, L. Lipský, J. Somr, L.
Havelková aj. Režie: V . Štancel, 105 min, premiéra,
mládeži přístupný

20.00

SOBOTA 12. PROSINCE
15.00 G. Force
17.30 G. Force
20.00 Bratři Bloomovi
22.15 Ať vejde ten pravý

Protektor

České milostné drama.
Co všechno jste ochotni zradit PRO LÁSKU ?
Tento film bude reprezentovat naši zem v soutěži o
Oscara! V hl. rolích J. Plodková, M. Daniel, K.
Melíšková aj. Režie: Marek Najbrt, 100 min, repríza,
mládeži do 12 let

ÚTERÝ 8. PROSINCE
17.30 Pamětnice
20.00 Protektor
STŘEDA 9. PROSINCE
17.30 Pamětnice
20.00 Protektor
ČTVRTEK 10. PROSINCE
17.30 Bratři Bloomovi
Americká krimikomedie.
Nikdy by nedopustili, aby je rozdělila pravda.
V hl. rolích A. Brody, R. Weiszová , M. Ruffallo aj.

20.00

2012

ČTVRTEK 24. PROSINCE
NEHRAJEME

BIO KORUNA

Polský taneční film. Touha tančit….touha milovat...
Režie: Bruce Parramore, 123 min, české titulky, premiéra, mládeži přístupný

V hlavní roli já

Návrh

Irská komedie. Černá komedie tragických rozměrů
aneb Zubatá se nepřezouvá. V hl. rolích D. Moran,
M. Doherty , režie: Ian Fitzgiboon, 87 min, české
titulky, premiéra, mládeži od 12 let přístupný

Americká romantická komedie Jak uniknout deportaci ze
států ? Sńatkem ! V hl. rolích S. Bullocková, R. Reynolds
aj. Režie : Anne Fletecherová, 108 min, české titulky, ŠUP,
repríza, mládeži přístupný

ÚTERÝ 15. PROSINCE
17.30 Love and Dance
20.00 V hlavní roli já

SOBOTA 5. PROSINCE
09.00 Vánoční pásmo I.
17.30 Vzhůru do oblak
20.00 Návrh

STŘEDA 16. PROSINCE
17.30 Love and Dance
20.00 V hlavní roli já

ÚTERÝ 8. PROSINCE
15.00 Coco Chanel

ČTVRTEK 17. PROSINCE
17.30 Zataženo, občas trakaře
Americký rodinný animovaný film.
Připravte si talíře…..
Režie: Phil Lord a Christopher Miller, 90 min, český
dabing, premiéra, mládeži přístupný

20.00

ČTVRTEK 31. PROSINCE
NEHRAJEME

17.30

Americký animovaný rodinný film. S tisíci balónky vzhůru
do oblak !!! Režie: P.Docter , B. Peterson, 102 min., český
dabing, repríza, mládeži přístupný

Francie 2009, 105 min

STŘEDA 30. PROSINCE
15.00 Ať žijí rytíři
17.30 Ať žijí rytíři
20.00 Oko ve zdi

Školní 4, PV, tel.: 582329622, 582340507

PÁTEK 4. PROSINCE
17.30 Vzhůru do oblak

20.00

BIO KORUNA

ÚTERÝ 29. PROSINCE
15.00 Ať žijí rytíři
17.00 Ať žijí rytíři
20.00 Oko ve zdi

Julie a Julia

Kinoklub DUHA

NEDĚLE 27. PROSINCE
15.00 Ať žijí rytíři
17.30 Ať žijí rytíři
20.00 Julie a Julia

Česko-slovenský thriller.
Příběh bez hranic, který měl točit Alfréd Hitchcock.
Podle předlohy spisovatelky Ivy Hercíkové.V hl.
rolích K. Roden, S. Valentová, J. Prochnow, režie
Miloš J. Kohout, mládeži nepřístupný

STŘEDA 23. PROSINCE
17.30 Julie a Julia
20.00 2012

20.00

SOBOTA 26. PROSINCE
15.00 Ať žijí rytíři
17.30 Ať žijí rytíři
20.00 Julie a Julia

PONDĚLÍ 28. PROSINCE
15.00 Ať žijí rytíři
17.30 Ať žijí rytíři
20.00 Oko ve zdi

Dobrodružná historická komedie
Tak trochu jiný středověk…..
Od režiséra filmů Rafťáci a Snowboarďáci!
V hl. rolích D. Prachař, P. Kříž, T. Voříšková, M.
Hádek, O. Jirák aj.Režie: Karel Janák, 105 min, premiéra, mládeži přístupný

NEDĚLE 13. PROSINCE
15.00 G. Force
17.30 G. Force
22.15 Bratři Bloomovi
PONDĚLÍ 14. PROSINCE
17.30 Love and Dance

Julie a Julia

BIO KORUNA
Americký film nejen pro ženy
Vášeň. Odhodlání. Máslo. Máš vše, co je třeba ?
Od vánočního shonu si odpočiňte s kuchařkou v
podání Meryl Streepové! V hl. rolích M. Streepová a
A. Adamsová. Aj. Režie: Nora Ephronová, 123 min,
české titulky, Premiéra, mládeži přístupný.

PÁTEK 25. PROSINCE
15.00 Ať žijí rytíři

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

20.00

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

17.30

Netradiční švédský upírský horor.
Netradiční upírský horor oceněný na řadě
festivalů…Režie: Thomas Alfredson, 114 min, české
titulky, premiéra, mládeži od 12 let, přístupný

Zadáno pro ČSOB

PÁTEK 4. PROSINCE
17.30 2 Bobule

BIJÁSEK

režie : Andrew Stanton

ÚTERÝ 22. PROSINCE
17.30 Julie a Julia
20.00 2012

17.30 G. Force
20.00 Bratři Bloomovi
22.15 Ať vejde ten pravý
NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

STŘEDA 2. PROSINCE
17.30 Luise - Michel
20.00 Michael Jackson´s THIS IS IT

VALL - I

USA 2008, 95 min

Školní 1, PV, tel.: 582 332 678

Náhradníci

Americký akční scfi-fi thriller. Mít svého dokonalého
náhradníka. Co by se mohlo stát ?V hl. roli B. Willis,
režie: Jonathan Mostow, 88 min, české titulky, repríza,
ŠUP, mládeži do 12 let nevhodný

20.00 Náhradníci
SOBOTA 12. PROSINCE
09.00 O té velké mlze
17:30 Náhradníci
20.00 Náhradníci
PÁTEK 18. PROSINCE
17:30 Chceš mě, chci tě
Americká romantická komedie. Režie: Robert Luketic, 101
min, české titulky, repríza, mládeži do 12 let nevhodný

BIO SENIOR

20.00 Chceš mě, chci tě

Režie: Anne Fontaineová

20.00 Chlapec v pruhovaném pyžamu
UK/USA 2008, 92 min, režie: Mark Herman ART FILM

PÁTEK 11. PROSINCE

SOBOTA 19. PROSINCE
09.00 Veselé vánoce aneb….
17:30 Chceš mě, chci tě
20.00 Chceš mě, chci tě

2012

Americko-kanadský sci-fi thriller
V historii nikdy neexistovalo datum, které by pro tolik
kultur, náboženství vědců a vlád bylo významnější…
V hl. rolích J. Cusack, A. Peetová, W. Harrelson, aj.
Režie: Roland Emmerich , 158 min, české titulky,
Premiéra , ŠUP, mládeži od 12 let přístupný

PÁTEK 18. PROSINCE
15.30 Zataženo, občas trakaře
17.30 Zataženo, občas trakaře
20.00 2012
SOBOTA 19. PROSINCE
15.00 Zataženo, občas trakaře
17.30 Zataženo, občas trakaře
20.00 2012
NEDĚLE 20. PROSINCE
15.00 Zataženo, občas trakaře
17.30 Zataženo, občas trakaře
20.00 2012
PONDĚLÍ 21. PROSINCE
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THIS IS IT
Film Michael Jackson`s THIS IS IT
nabídne Jacksonovým fanouškům a
milovníkům jeho hudby unikátní pohled
do zákulisí připravovaného představení,
které se mělo stát hudební událostí nejen
tohoto roku, ale celého desetiletí a možná
i více... Filmoví diváci budou mít jedinečnou možnost shlédnout, jak tento umělec
vymýšlel, vytvářel a tvrdě trénoval předem vyprodanou sérii koncertů, která se
měla konat toto léto v londýnské O2
Aréně. Vznik tohoto jedinečného snímku
plně podpořila Jacksonova rodina a na filmové plátno se tak dostává podrobná a
dechberoucí kronika vzniku jednoho
uměleckého díla, která se vrací do období
od dubna do června 2009. Divákům filmu
se naskytne nevšední příležitost pohlédnout do Jacksonova soukromí a seznámit
se s tímto mužem tak, jak nám dosud on
sám nikdy nedovolil. V syrových a upřímných detailech budeme sledovat Michaela

Režie: Kenny Ortega

Jacksona při práci potvrzující jeho talent
zpěváka, tanečníka, filmaře a architekta.

G-FORCE
Americký animovaný film vypráví dobrodružný příběh o tajném programu americké
výzvědné služby zaměřeném na výcvik
zvířat pro armádní a špionážní účely. Jeho
hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během filmu
zjistí, že mají osud světa ve svých packách.
Týmu G-Force velí Darwin, odpovědné a
cílevědomé morče, rozhodnuté za každou
cenu uspět. Dalšími členy jsou Blaster,
expert na zbraně, který zbožňuje vše
extrémní a Juarézová, mistryně bojových
umění, kterou zbožňují všichni ostatní.
Třem morčatům pomáhá špionážní moucha Mooch a krtek Speckles, odborník na
kybernetiku a informatiku. Během své mise
se tým G-Force setkává s řadou dalších
zajímavých postav, například s pohodářem
Hurleyem a těžce vyšinutým křečkem
Buckym.Každý člen G-Force má své
oblíbené hračky a nástroje. Darwin používá
brýle s nočním viděním, autogen a nepo-

Režie:Hoyt Yeatman

stradatelné PDA. Blaster má potápěčské
vybavení (včetně báječného podvodního
skútru) a horolezeckou výstroj. Navíc je
naprosto neporazitelný v řízení aut.

ZATAžENO, OBČAS TRAKAŘE
Jste unaveni lidmi, kteří se vám snaží
říkat, co byste měli a neměli jíst? Jste zklamáni tím, že musíte jíst pořád stejná a
fádní jídla? Čekáte na den, kdy byste si
mohli objednat cokoliv, kdykoliv se vám
zachce? Čekání je u konce. Vaším dnešním šéfkuchařem je Zataženo, občas trakaře – neuvěřitelné dobrodružství s velkolepými...porcemi. Film, inspirovaný
oblíbenou dětskou knížkou, přivádí
diváky do města, kde z nebe místo deště
padá jídlo! Snaživý vynálezce Flint
Lockwood je podivínský génius, zodpovědný za jedna z nejbizarnějších zařízení, která kdy vznikla. Ale i přesto, že
všechny jeho vynálezy, od bot ve spreji až
po překladač opičích myšlenek, byly
naprostými katastrofami a přivodily malému městu, v němž žije, jen spoustu problémů, je Flint odhodlaný vytvořit něco,
co lidi potěší. Když jeho nejnovější
vynález, stroj na proměnu vody v jídlo,
nešťastnou náhodou zničí náměstí a
vystřelí do nebe, domnívá se, že je s jeho
vynálezeckou kariérou konec. Dokud se
nestane něco neuvěřitelného – z nebe

Režie: Phil Lord, Chris Miller

začnou padat cheeseburgery. Jeho stroj
funguje! Jídlová přeháňka je okamžitě
obrovsky populární a Flint naváže přátelství se Sam Sparks, televizní rosničkou,
která do města přijíždí, aby udělala reportáž o tom, co sama označuje za „nejvýznamnější meteorologický fenomén v dějinách.“ Ale když se lidé začnou nenasytně
dožadovat víc a víc jídla, začne se stroj
chovat nepředvídatelně a vypouštět na
město špagetová tornáda a obří karbanátky.

ZOUFALCI
Jak být spokojený a přitom nebýt sám?
Pozoruhodné herecké výkony v čele se
Simonou Babčákovou v realistické komedii o šestici bilancujích třicátníků. Kdysi
spolu studovali a postupně se všichni
přestěhovali z Jablonce do Prahy. Po společném setkání na večírku ve svém rodném
městě je jim jedno jasné - vědí, co v životě
nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co
by chtěli. Zatímco první z nich se snaží
urputně otěhotnět, druhá pije o něco víc,
než je "společensky" přijatelné, třetí zjišťuje, že žije v manželství s neškodným tyranem. O nic lépe na tom není ani trojice
mladých mužů - jeden studuje devátým
rokem vysokou školu a jeho přítelkyně ho
podvádí se svým bývalým, další čeká na
příležitost, jak sdělit matce, že je gay a třetí
neváhá konzultovat své trable s psychiatrem. Na řadu tak přichází dávný nápad –
společný život na statku, po kterém kdysi
všichni tak toužili. Vyjde jim tenhle nový
pokus o štěstí?

V HLAVNÍ ROLI JÁ
Irská komedie V hlavní roli Já je černá a
drsná. Drsnější a černější než většina černých komedií, které jste mohli doposud
vidět. Jejím hrdinou je člověk, který má
oprávněný pocit, že se ocitl na dně.
Bohužel netuší, že dno může mít i sklep.
Neúspěšný herec Mark (Mark Doherty)
nosí permanentně uštvaný výraz, jemuž
dominují psí oči. Není divu. Na konkurzech bývá většinou do počtu a navíc
během nich zažívá mrazivá ponížení uštědřovaná nespokojenými režiséry (pikantní
cameo rolička režiséra Neila Jordana).
Opřít se navíc nemůže ani o přítelkyni
(Amy Huberman), toužící po přívlastku
„bývalá“, bratra (David O´Doherty), paraplegika upoutaného na vozík, ani o nejlepšího kámoše (Dylan Moran), který je sice
budoucí slavný režisér a scenárista, ale
zatím utápí svůj údajný talent v alkoholu a
hazardních hrách. Jako pověstný
Damoklův meč nad ním navíc visí hrozba

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI!
Po ztřeštěných komediích plných pubertálních úletů přichází jeden z nejúspěšnějších
a nejzábavnějších režisérů současnosti
Karel Janák s dobrodružnou komedií pro
celou rodinu zasazenou do středověku.
Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství obklopeny hlubokým lesem.
Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná
událost. Martin z Vamberka (David
Prachař) čestný rytíř a starostlivý otec pěti
dětí je nařčen z čarodějnictví a loupeživých
výprav. Odjíždí proto na královský dvůr
hájit svoji čest a nechává tvrz v rukou
svého nejstaršího syna Petra a jeho sourozenců. Netuší, že ono udání je dílem závistivého, hrabivého a dokonale slizkého souseda Albrechta z Krvenos (Pavel Kříž),
který netouží po ničem jiném, než se panství zmocnit. Zdá se, že zlo už má vyhráno.
Albrecht ovšem brzy zjistí, že vyzrát nad
partou malých rytířů je někdy těžší, než
porazit armádu Saracénů. Podaří se dětem
zvítězit nad mnohem silnějším nepřítelem?
Toto tajemství budeme s hrdiny rozplétat v
příběhu plném alchymie, rytířů a katapultů. Dobrodružná historická komedie je po

Režie: Jitka Rudolfová

Film Zoufalci byl natočen v dílně Věry
Chytilové na katedře režie, producentsky
jej zaštítila společnost Negativ a vznikl ve
spolupráci s Českou televizí a FAMU.
Režie: Ian Fitzgibbon

vystěhování z pronajatého bytu, protože
panu domácímu (Keith Allen) dochází
trpělivost kvůli nesplácenému nájmu.
Nějak takhle by mohlo vypadat peklo.
Režie: Karel Janák

celém světě jedním z nejoblíbenějších
žánrů. V novodobé české kinematografii
vzniká podobný film poprvé. Zároveň
čerpá z těch nejlepších tradic českého
filmu pro děti a rodinu a navíc svým
umístěním do středověku přináší něco
zcela nového. I když se jedná o dobrodružný příběh, skrývá v sobě i humor, nadsázku a romantiku.
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Mìstské divadlo

Vojáèkovo nám.1, PV, tel.: 582 333 390

SOBOTA 5. PROSINCE
19:00 Gioacchino Rossini
LA GAZZA LADRA
STRAKA ZLODĚJKA
Moravské divadlo Olomouc
Příběh služky, neprávem odsouzené k trestu smrti
kvůli údajné krádeži stříbrného příboru, je rozuzlen
odhalením pravého zloděje - straky. Nesmrtelné
melodrama ve dvou aktech je plné napínavých
zápletek, otevřeného humoru, ale hlavně krásných
melodií.

divadelní sál

skupina B

Vstupné 190, 200, 210 Kč

ÚTERÝ 8. PROSINCE
19.00 Jiří Suchý
ŠLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ
Divadlo Semafor Praha
divadelní sál
skupina 5P

10:00

Karel David a kolektiv
HVĚZDY NA VRBĚ

Big-beatový retromuzikál vykresluje atmosféru
šedesátých let minulého století. Atmosféru doby,
která občas voněla svobodou i uprostřed země
sešněrované komunistickým režimem. Spíše než
doba je ovšem důležitější cosi, co můžeme nazvat
generačním soubojem.
Vstupné 70 Kč

ČTVRTEK 17. PROSINCE
9:00
Pavel Novák
VÝLET
Skupina Family
Putování všemi pořady Pavla Nováka – výběr
vytvořený z nejoblíbenějších písniček a vyprávění.
Vstupné 60 Kč

11:00

PÁTEK 11. PROSINCE
9:00 DANCE SHOW
TANEČNÍ ŠKOLA HUBENÝ
Vstupné 50 Kč
divadelní sál
pro školy

divadelní sál

11:00 DANCE SHOW
TANEČNÍ ŠKOLA HUBENÝ
Vstupné 50 Kč
divadelní sál
pro školy
Vstupné 50 Kč

17:00 DANCE SHOW
TANEČNÍ ŠKOLA HUBENÝ
Vstupné 50 Kč
divadelní sál
pro veřejnost
Vstupné 150, slevy 75 Kč

pro školy

divadelní sál

Padesátou sezónu slaví Semafor ohlédnutím za
dávnou i nedávnou minulostí legendárního ansámblu.
Vstupné 220, 230, 240 Kč
Vyprodáno

Vstupné 50 Kč

pro školy

divadelní sál

Pavel Novák
VÝLET
Skupina Family

Putování všemi pořady Pavla Nováka – výběr
vytvořený z nejoblíbenějších písniček a vyprávění.

pro školy

Vstupné 60 Kč

18:00

VYZNÁNÍ
Host: JAROSLAV WYKRENT
Vzpomínkový pořad
na Pavla Nováka

Pavel Novák ml. se skupinou Family zavzpomínají
na častého a pravidelného hosta Městského divadla
v Prostějově Pavla Nováka, který počátkem tohoto
roku odešel do muzikantského nebe. V jejich podání
zazní nezapomenutelné hity Nádherná láska,
Vyznání, Pihovatá dívka, Podivný spáč a další písně,
které se díky Pavlu Novákovi staly nesmrtelnými.

jeviště za oponou

mimo předplatné

Vstupné 120, slevy 60 Kč

PÁTEK 18. PROSINCE
9:00 Pavel Novák
VÝLET

PONDĚLÍ 14. PROSINCE
19.00 Daniel Keys
RŮŽE PRO ALGERNON
Divadelní spolek Kašpar Praha

Putování všemi pořady Pavla Nováka – výběr
vytvořený z nejoblíbenějších písniček a vyprávění.

Tragikomický příběh dementního muže, který chce
být chytrý. „Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně postiženého
mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem,
aby se později proti své vůli stal opět tím, kým byl
na začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama sebe …“

Vstupné 60 Kč

divadelní sál

skupina A

Vstupné 200, 210, 220 Kč

ÚTERÝ 15. PROSINCE
11:00 Karel David a kolektiv
HVĚZDY NA VRBĚ
Big-beatový retromuzikál vykresluje
atmosféru šedesátých let minulého století. Atmosféru doby, která občas voněla svobodou i uprostřed země sešněrované komunistickým režimem. Spíše
než doba je ovšem důležitější cosi, co
můžeme nazvat generačním soubojem.
divadelní sál
pro školy
Vstupné 70 Kč

Skupina Family
divadelní sál

SOBOTA 19. PROSINCE
15:00
Bronislava Krchňáková
Hana Mikolášková
JEN POČKEJ, ZAJÍCI!
Divadlo Polárka Brno
Legendární ruský animovaný seriál z dílny Vjačeslava Kotěnočkina a Sergeje Rusakova skýtá ideální
předlohu pro jevištní ztvárnění. Vzpomínáte si na
divoké honičky v trolejbusu či na stadionu? Fandili
jste spíše hodnému zajíci nebo zlému vlkovi?

divadelní sál

pro děti a rodiče

Vstupné 120, 110, 100 Kč

ÚTERÝ 22. PROSINCE
19:00
Melancholicky vánoční
představení o krásném
ženském údělu
– milovat muže
Napsal a sehraje DS Tragaču, tragaču ZUŠ V. Ambrose v Prostějově

jeviště za oponou
STŘEDA 16. PROSINCE

pro školy

Vstupné 50 Kč

mimo předplatné

Na děti počkají v divadle
legendární zajíc s vlkem
Na pohádku s hodným zajíčkem a zlým
vlkem zve v sobotu 19. prosince v 15 hodin
Městské divadlo v Prostějově děti a jejich
doprovod. Na programu je představení
brněnského Divadla Polárka Jen počkej,
zajíci!
Vzpomínáte si na divoké honičky v trolejbusu či na stadionu? Fandili jste spíše hodnému
zajíci nebo zlému vlkovi? Nebo jste také přemýšleli, kdo z této vypečené dvojice je vlastně hodný a kdo zlý? Kdo chytrý a kdo hloupý?
„To jsou otázky, které jistě napadnou malé i

velké diváky, kteří přijdou na naši pohádkovou sobotu,“ uvedla ředitelka Městského
divadla v Prostějově Alena Spurná a napověděla, že tentokrát by se do divadla měli se
svými potomky vypravit hlavně tatínkové:
„Hrajeme těsně před Vánocemi a maminky
jistě přivítají, když budou mít chvíli klidu na
všechny ty předvánoční přípravy.“
Legendární ruský animovaný seriál z dílny
Vjačeslava Kotěnočkina a Sergeje Rusakova
skýtá ideální předlohu pro pohybové jevištní
ztvárnění. Příběh je vhodný pro děti od tří let.
-eze-

Na Pavla Nováka zavzpomíná
jeho syn i Jaroslav Wykrent
Zesnulého zpěváka, muzikanta, skladatele
a spisovatele Pavla Nováka připomene
pořad Vyznání, který na jevišti za oponou
pořádá ve čtvrtek 17. prosince v 18 hodin
Městské divadlo v Prostějově. Hostem
koncertu bude Novákův dlouholetý přítel
– zpěvák, textař a básník Jaroslav Wykrent. V jeho podání zazní hity Agnes, Pentle růžová, Slunečnice či Copatá.
Pavel Novák se svými písněmi nezapomenutelně vryl do paměti posluchačů mnoha generací. Složil na sedm set písniček, napsal dva
tisíce textů, pět knih pro dospělé a pohádkovou knížku pro děti. Na jeho kontě jsou stovky singlů a tři desítky alb vydaných ve většině

států Evropy, ale také v Asii, Americe a Austrálii. O radost, moudrost a životní zkušenosti se s lidmi dělil více než čtyřicet let. Respekt
a uznání si získal také statečným bojem se
zákeřnou nemocí.
Syn Pavel s kapelou Family vzpomíná na
svého otce nejen vážně, ale i s úsměvem a
nadhledem. Otevírá svou 13. komnatu. Otevřeně hovoří o jejich ne vždy idylickém vztahu, o cestě k porozumění a odpuštění. Zazní
všechny nezapomenutelné hity – Pihovatá
dívka, Malinká, Nádherná láska, Vyznání,
Chci zapomenout, Asi, Georgia, Podivný
spáč a řada dalších.
-eze-

Jan Potměšil se vrací
v Růži pro Algernon
Se svým nejúspěšnějším představením
Růže pro Algernon bude v prostějovském
divadle v pondělí 14. ledna v 19 hodin
hostovat Divadelní spolek Kašpar Praha.
Tragikomický příběh amerického autora
Daniela Keyese měl premiéru v únoru
1993, dnes se počet repríz blíží k číslu 650.
Bývalá ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Zikmundová v knize vydané
u příležitosti 100. výročí Národního domu
v Prostějově vzpomíná, že představení
Růže pro Algernon s Janem Potměšilem v
hlavní roli bylo v devadesátých letech
minulého století prvním kusem, kterému
publikum aplaudovalo vestoje.
„Skutečnost, že představení je v repertoáru
divadla šestnáct let, mluví sama za sebe. Pro
mnohé diváky bude jistě zajímavé sledovat
proměnu hereckého ztvárnění Charlieho
Janem Potměšilem v tak dlouhém čase,“
uvedla ředitelka Městského divadla v Prostě-

Divadlo POINT
ČTVRTEK 3. PROSINCE
19.00 Jan Werich - Tři sestry
a jeden prsten

jově Alena Spurná. „Fascinující herecký
výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu
mentálně postiženého mladíka Charlieho,
jenž se po operaci stane géniem, aby se
později proti své vůli stal opět tím, kým byl
na začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho
bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v
sama sebe,“ napsala kritika o Potměšilově
výkonu.
Síla této dramatické prózy se skrývá mezi
řádky. S hlavním hrdinou příběhu třicátníkem
Charliem Gordonem se seznamujeme prostřednictvím jeho deníku. Charlie pracuje
jako pomocník v pekárně, má IQ kolem šedesáti a ambice naučit se číst a psát. Odmalička
trpí mozkovou chorobou, která má za následek, že si nedokáže zapamatovat, co se naučil. Má ale silnou motivaci zlepšit se a zařadit
mezi “normální” lidi, a proto je vybrán jako
pokusná osoba pro medicínský experiment.
-eze-

Olomoucká 25, Prostìjov
STŘEDA 16. PROSINCE
19.00 Vánoční stopka

Hraje host Divadla Point divadelní soubor Bombičky
ZUŠ Vl.Ambrose. Pohádka pro malé i velké o tom, co
se stane, když se tři sestry vsadí, která víc napálí svého
muže. Režie H.Kotyzová

Během předvánočních stresů a shonu je dobré se na
chvíli zastavit a vydechnout. Členové Pointíku si pro
Vás připravili řadu vtipných scének a vystoupení.
Účinkují též herci Divadla Point. Režie J.Hyndrich,
M.Smékalová a A.Procházka

ČTVRTEK 10. PROSINCE
19.00 Kabaret Julie

PÁTEK 18. PROSINCE
19.00 Jízda s Elvisem

Premiéra kabaretu Divadla Point. Mimo jiné nabídneme další díl seriálu Divadélko Domeček. Hrají
M.Ondra, J.Hyndrich, V.Lužný, O.Krátký, M.Dědoch,
A.Procházka a další.
Pozor! Součástí akce je punčové osvěžení a soutěž o
punčový hrnek.

Druhý večer věnovaný králi rock´n´rollu navazuje na
loňský úspěch této akce. Zvou Vás principál Divadla
Point Aleš Procházka a režisér a mecenáš tohoto večera Lolek Mačák.
Pozor!!! Vstup povolen pouze v oblečení elvisovské
éry!
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BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH
A NOVOROČNÍCH SVÁTCÍCH 2009
PROSTĚJOVSKÉ ŽENSKÉ své milé
spoluobčany srdečně zvou k setkání
Úterý 22. prosince 2009 v 19hod v MD za
oponou
Ženské…
Melancholicky vánoční představení o
krásném ženském údělu – milovat muže –
napsal a sehraje Divadelní soubor Tragaču,
tragaču Prostějov. Režie: Hana Kotyzová
DS Tragaču , tragaču „se proslavil“ za branou Prostějova kratičkým představením
Tragaču, tragaču. Lidová poezie sebraná ve
sbírce Láska a smrt a speciálně upravená pro
čtyři hanácké dívky se natolik líbila, že sličné děvy vyšlé z literárně-dramatického

oboru ZUŠ V. A. svůj tragač dotlačily až na
festival festivalů Jiráskův Hronov.
Ale to je minulost! Z dívek jsou ženské!
Ženské plné kuráže a odhodlání, samostatné, ale netoužící po samotě, milující a
milované a vášnivé a trpící a ukvapené a
naivní. Zkrátka dychtivé vám vyprávět v
čase pro vyprávění příběhů nejkrásnějším, v
čase vánočním.
Máňa, Naďa, Lucka, Kája, Terezka a Hana
vás zvou do divadla na svou autorskou hru
o velkých i malých ženách. Hrajeme však i
pro muže, které lákáme na půvaby i horkou
medovinu o přestávce podávanou.

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA PROSINEC 2009:
HUDEBNÍ OBOR:
Vánoční besídky žáků – začátky v 17.00 hod. v sále ZUŠ
9.,14.,15.,16.,17.,18. prosince 2009
Vánoční koncert – starší žáci
10.12. 2009 v sále ZUŠ v 17.00 hod.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:
Vánoční besídka LDO
11.12. 2009 sál ZUŠ v 16.00 hod.

čtvrtek 24.12. Štědrý den
Povýšení sv.Kříže
mše sv. pro děti s živým betlémem 16.00
mše sv. "v noci"
21.00
půlnoční bohoslužba slova
24.00
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše sv. "v noci"
21.00
sv. Petr a Pavel
mše sv. "v noci"
22.00
u Milosrdných
půlnoční mše sv.
24.00
sv. Josef (Krasice)
sv.Anna,Drozdovice
mše sv. "v noci"
23.00
bohoslužba slova
22.00
pátek 25.12. Narození páně
- Boží hod vánoční
Povýšení sv. Kříže
Betlém –otevřený kostel
14.00- 18.00
mše svatá
7.30, 10.30
Jesličková pobožnost
15.00
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá
9.00
kostel bude otevřen od 14.00 do 16.00.
sv. Petr a Pavel
mše svatá
9.00, 18.00
kostel bude otevřen od 14.00 do19.00.
u Milosrdných
mše svatá
10.00
Betlém od 9 do 11.30 hod.
sv. Cyril a Metoděj
mše svatá
9.00
odpoledne bude kostel otevřen od 14.00
do16.00.
sv. Josef (Krasice)
mše svatá
17.00
Sobota 26.12. sv. Štěpána
Povýšení sv. Kříže
betlém
14.00 - 18.00
mše svatá
7.30, 10.30
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá
9.00
sv. Petr a Pavel
mše svatá 9.00, 18.00kostel bude otevřen
od 14.00 do 19.hod.
sv. Cyril a Metoděj
mše svatá
9.00
odpoledne bude kostel otevřen od 14.00
do16.00.
Milosrdných bratří.
mše svatá
17.00
Betlém od 10 do 11.30 hod
DD Nerudova
mše svatá
9.30
neděle 27.12. svátek Sv. Rodiny

Povýšení sv. Kříže
mše svatá
7.30, 10.30
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše sv., obnova manž. slibů
9.00
sv. Petr a Pavel
mše svatá
9.00, 18.00
kostel bude otevřen od 14.00 hod.
sv. Cyril a Metoděj
mše svatá
9.00
Kostel bude otevřen od 14 do 16 hod.
Milosrdných bratří
Betlém od 10 do 11.30 hod
.
sv. Josef (Krasice)
mše svatá
17.00
čtvrtek 31.12.
Povýšení sv. Kříže
díkůvzdání za uplynulý obč. rok17.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
díkůvzdání za uplynulý obč. rok17.00hod
Kostel sv. Petra a sv. Pavla
mše svaté 6.30 hod.17.00hod.
pátek 1.1. slavnost Matky
Boží Panny Marie
Povýšení sv. Kříže
mše svatá
7.30, 10.30
sv. Cyril a Metoděj
mše svatá
9.00
Kostel bude otevřen od 14 do 16.hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá
9.00
sv. Petr a Pavel
mše svatá
9.00, 18.00
kostel bude otevřen od 14.00 hod.
Sobota 2.1.2010
Povýšení sv. Kříže
mše svatá
8.00
Kostel Milosrdných bratří
mše svatá
17.00
sv. Bartoloměj
mše svatá
9.00
sv. Petr a Pavel
mše svatá
6.30, 18.00
kostel bude otevřen od 14.00 hod.
Neděle 3.1.2010
Povýšení sv. Kříže
mše svatá
7.30, 10.30
sv. Cyril a Metoděj
mše svatá
9.00
Kostel Milosrdných bratří
Betlém od 10 do 11.30 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá
9.00
sv. Petr a Pavel
mše svatá
9.00, 18.00
kostel bude otevřen od 14.00 hod.

Pěvecký sbor EXAUDI při Farním sboru Českobratrské církve
evangelické v Prostějově
srdečně zve všechny milovníky duchovní hudby na

Vánoční koncert

Vánoční besídky žáků TO – sál ZUŠ
7. 12 v 16,30 a v 17.30 hod. a 8. 12. 2009 –v 16,30 a 17,30 hod.

který se koná dne 13. prosince 2009 v 17 hodin
v modlitebně ČCE Kollárova 6, Prostějov.
Na programu je řada známých vánočních písní a
II.půlnoční mše J.J. Ryby za doprovodu komorního souboru.

VÝTVARNÝ OBOR:

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově
a Řád Milosrdných bratří v Prostějově Vás srdečně zvou na

Galerie Linka - výstava k 120. výročí založení školy

Tradiční cyklus koncertů „u Milosrdných“

TANEČNÍ OBOR:

FOTOSOUTĚŽ - Vyhlášení soutěže
Výtvarný obor ZUŠ V. Ambrose Prostějov vyhlašuje fotografickou soutěž pro žáky prostějovských základních a středních škol a výtvarného oboru ZUŠ na téma:
1) Reportáž z kulturní, sportovní, společenské akce
2) Proměny.
Práce v rozměrech 20 x 30 cm a větší, označené, podepsané odevzdejte do 17. května 2010.
Další informace a konzultace na tel. 582 351 752 s paní učitelkou Z. Davidovou,
adresa : ZUŠ V. Ambrose Prostějov, Vápenice 3.
Vyhodnocení soutěže a výstava proběhne v červnu 2010 v Galerii Linka.

5. 12. 2009 „Slavné skladby“ – varhany a zpěv
Caccini, Händel, Martinů, Mozart, Widor...
varhany: Jan Strakoš, zpěv: Pavla Čichoňová
12.12. 2009 Skladby pro varhany a housle
Bach, Dvořák, Händel, Martinů...
varhany: Karel Hiner, housle: Bohuslav

Matoušek
2. 1. 2010 Novoroční koncert
pro varhany a cembalo
Widor, Lefébure-Wély, Bach, Strejc...
varhany, cembalo: Ondřej Mucha,
varhany: Jan Strakoš

V kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných)
vždy v sobotu v 18 hodin. Vstupné dobrovolné.
Koncerty jsou pořádány s finanční podporou Města Prostějova
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PŘEDSTAVUJEME: SURREALISTA
LEONIDAS KRYVOŠEJ

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV
DO STŘEDY 8. PROSINCE
JIŘÍ SUCHÝ – GRAFIKA
Vernisáž 8. prosince v 17 hodin.
Výstava je přístupná v době konání představení.

Leonidas Kryvošej se narodil v roce 1957, v Moravské
Třebové, v současné době
žije nedaleko Prostějova. V
roce 1975 se vyučil dřevomodelářem, 70 léta prožil v
undergroundu. V 80. letech
inicioval vznik Šternberské
surrealistické skupiny, ta se
později stala součásti Skupiny českých a slovenských
surrealistů, jejíž členem je
dodnes. Svými obrazy se
účastnil na aktivitách skupiny v tuzemsku i zahraničí. V
posledních letech vystavuje
také samostatně (v letech
2002 a 2008 i v Prostějově).
„Surrealismus je základním
kamenem mé tvorby a filosofií života. Setkání s ním v
počátcích 80. let bylo pro mě
zjevením a novou výzvou.
Po letech vzrostl můj zájem
o praktikování magie, která
se stala další doménou mé
tvorby. Dalším zásadním zlomem v mém
životě bylo přijetí transmise a praktikování
buddhistického dzogchenu, jehož nejen
idea, ale především vlastní praktická zkušenost, je nevysychajícím pramenem, který
sytí můj výtvarný projev až do dnešní doby.“
Hlavním vyjadřovacím prostředkem je figurál a předmětná olejomalba. Obrazy jsou
řazeny do tématických cyklů. V současné
době pracuji na cyklu Svět bláznů, který
bude obsahovat asi deset obrazů vyjadřujících kritiku na člověka dneška a jeho představy o ideálech života a smrti.

Leonidas Kryvošej: obraz Ptačí hra.
„Na příští rok nemám zatím konkrétní termín pro výstavu, ale v roce 2011 budu vystavovat v Trutnově, na tématické výstavě,
Dračích slavnostech spolu s Janem Švankmajerem.
Kryvošejovy obrazy jsou zastoupeny ve
sbírkách Francie, Anglie, Walesu, Skotska,
USA, Kanadě, Německu, Rakousku a
Japonsku a dalších,“ uzavřel Kryvošej.
Obrazy jsou k vidění také na webových
stránkách: www.lucie-leonidas.com

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:
tvořivá dílna

Vánoční překvapení
KDY: pátek 11. prosince od 16:00 do 18:00
hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Výroba drobných dekorací a dárečků z
přírodních materiálů a korálkové ozdoby.
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 50 Kč
za osobu.
tvořivá dílna

Keramika - Vánoční pohoda
KDY: pondělí 14. prosince od 16:00 do 18:00
hod.
KDE: prostory ČSOP na Husově nám. 67,
Prostějov
Výroba drobných ozdob na vánoční stromeček. Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s sebou.
tvořivá dílna

Keramika - Vánoční pohoda
KDY: pondělí 21. prosince od 16:00 do 18:00
hod.
KDE: prostory ČSOP na Husově nám. 67,
Prostějov
Výroba drobných ozdob na vánoční strome-

ček. Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní oblečení s sebou.
akce pro školy i veřejnost

Vánoční svátky o století zpátky
KDY: pondělí 21. prosince 2009 od 9:00 do
13:00 hod.
úterý 22. prosince 2009 od 9:00 do 13:00
hod. a od 15:00 do 17:00 hod
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Povídání o původu a symbolech Vánoc.
Ukázka tradičních českých vánočních lidových zvyků - např. lití olova, pouštění ořechových lodiček, ale také výroba voňavých
pytlíčků z vánočního koření a mnoho dalších
aktivit.
Dopolední programy jsou určeny školám nutno se předem objednat na adrese
iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278.
Aktivity budou vždy pro jednu třídu a
začínají v každou celou hodinu. Cena 20 Kč
za žáka.
Odpolední program je určen veřejnosti –
není nutno se objednávat. Cena 30 Kč na
osobu.
Akce finančně podpořilo
Město Prostějov
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Apollo 13
PÁTEK 4. PROSINCE
21.00 Soundtrack of our lives
Theatre Techno Minimal Project

Barákova 12, PV
SKA/reggae after párty až do pozdního rána...

ČTVRTEK 3. PROSINCE
19.00 GENTLEMEN SINGERS

PÁTEK 18. PROSINCE
SUNSHINE

IN EUROPAM NATUS EST
– vánoční koncert
- skladby od gregoriánského chorálu po úpravy českých lidových písní
- populární písně a spirituály
- vánoční skladby a koledy z různých koutů
světa
3. abonentní koncert

SOBOTA 5. PROSINCE
19.00 KLEMENTOVA
MIKULÁŠSKÁ PÁRTY

SOBOTA 19. PROSINCE
STONEDRAIDERZ d´n´b NIGHT

Již tradiční Mikulášská nadílka od Klementova Lazaretu pro děti všeho věku. Čeká Vás pořádná výslužka
rockové muziky, nových písní a sehraných tanečních
kreací... SHOW MUST GO ON!!!
Čert, anděl a mikuláš vstup ZDARMA!!!

STŘEDA 23. PROSINCE
KONTRAFAKT
vánoční hip hop party

PÁTEK 11. PROSINCE
20.00 TARABASS CLUB NIGHT
DJs: Philip TBC , Golpe , Tarabass, Ramirez, Kolomajzna aka.Pedro and Pablo, Exler, Reyko...
2x Green laser , GO-GO dancers.

SOBOTA 12. PROSINCE
19.00 PRAGUE SKA
CONSPIRACY
Pražská osmičlenná formace vycházející z tradičního
jamajského ska. Ovlivněna kapelami jako The Skatalites, The Slackers či Stubborn All Stars se však nebojí příchuti klasického r'n'b a soulu 60. let v podání
Supremes, ale i ostřejších poloh ve stylu The Clash.
Hlavní devizou kapely je výborná zpěvačka Mariana
s africkými kořeny.
Hosté: NĚCO MEZI - postějovská kapela, typická
prolínáním různých stylů od ska, funky, rocku, hiphopu, reggae atd.
Dj BOSTON - zlínský matador, který rozjede

Mìstské divadlo

ČTVRTEK 24. PROSINCE
22.00 VÁNOČNÍ d´n´b KAPR
Z některých akcí se už stává tradice a tahle k nim
určitě patři. Štědrý večer si nejde užít bez pořádné
d´n´b party.
Dj´s: ALLEKI, JOSE24, CRACKENN, PAOLO
MERCY.....

SOBOTA 26. PROSINCE
19.00 ROCK FOR CHRISTMAS
O Vánocích jsme nezapomněli ani na rockové publikum a přinášíme jim nadílku pořádné rockové muziky!!!
LB1 - alternative-rock / Prostějov (bandzone.cz/lb1).
Good Enough Mother - rock-alternative / Olomouc
(bandzone.cz/goodenoughmother).
HEAD OFF - metalcore-hardcore / Prostějov (bandzone.cz/headoff).
THE VČIL - revival band Prostějov.
BULLETPROOF - rap-rock'n'roll / Prostějov (bandzone.cz/thebulletproof ).

Osmičlenný vokální soubor Gentlemen Singers byl
založen absolventy Českého chlapeckého sboru Boni
pueri v roce 2003. Svým komorním složením a různorodým repertoárem se stal unikátem na české sborové scéně a jedním z nejznámějších a nejžádanějších
mužských vokálních souborů v České republice.
NA VŠECHNY ABONENTNÍ AKCE JE MOŽNO
DOKOUPIT VSTUPENKY. Sleva LAST MINUTE -

Vojáèkovo nám.1, PV, tel.: 582 333 390
poloviční vstupné - půl hodiny před představením
Vstupné 120 Kč
- divadelní sál

NEDĚLE 20. PROSINCE
17.00 VÁNOČNÍ KONCERT
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Účinkují: pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově a sólisté
- adventní koncert
Vstupné 100 Kč
- divadelní sál

PONDĚLÍ 21. PROSINCE
19.00 LÉTAJÍCÍ RABÍN
● negruntujte - nepečte - přijďte posedět ●
Koncert klezmerové kapely
- mimo předplatné
Sponzor cukroví: Božena Sekaninová, senátorka
Vstupné 80 Kč
- divadelní sál

VLASTIMILA zve na prosincové akce:
Tři úterky - 8.,15. a 22.12. vždy v 17.15 Adventní zpívání u vánočního
stromu na náměstí TGM repertoár - pásmo koled
Neděle 20.12. - Nezamyslice
vystoupení v rámci vánoční besídky Domova Na Zámku
Sobota 26.12. - v 16.00 - tradiční Vánoční koncert v Husově sboru účinkuje ženský pěvecký sbor Vlastimila s varhanním doprovodem Ondřeje
Muchy repertoár - vánoční koledy a duchovní skladby

SOUNDTRACK OF OUR LIVES
THEATRE TECHNO MINIMAL PROJECT

Umělecky pozoruhodný a divácky přitažlivý projekt ambiciózních nezávislých
umělců spojuje prvky divadla, el.hudby a
přenáší tradiční divadelní tvar do prostorů hudebního klubu. Koláž divadelní
inscenace spojené s tradičním vystoupením DJ´s.
Vypráví o postavách, které surfují mezi virtualitou a realitou, které se vymezují vůči všudypřítomným médiím, které jsou zároveň
zločinci i oběťmi, které jsou stále na útěku
před marketingově ideální kategorizací.Dva
umělci, kteří mají kořeny v klubové kultuře,
kteří musí být vždy rychlejší než systém,
který je chce komerčně vymýtit, a který sami
využívají ke své práci. Dva umělci, kteří zneužívají masmédia a popkulturu tak jako DJ
samply v hudbě nebo malíř barvy k tomu,
aby vytvořili původní umělecké dílo – sami
sebe.
On a Ona se nechali zavřít do svého bytu,
který proměnili v umělecký ateliér a dokud
vysílají přímé vstupy ze svého vlastního
života. Život pojímají jako performanci,
která je okamžitě přenášena na internet díky
všudypřítomně instalovaným kamerám.
Žádané jsou nedokonalé okamžiky a scény,
útržky reality, zdánlivě pravdivé efekty, hra
na autenticitu, manipulace. To oba dva dobře
vědí, protože ani jeden z nich v tomto
„božském" tvoření života není nováčkem:
On je DJ, Ona zkušená televizní moderátor-

Phonoline a Serge Naverge
uvádí
Theatre Techno Minimal Project
Soundtrack of our lives
Volně na motivy hry Falka Richtera God is
DJ
Seegeng – Kaisersoze – Carl.Exe
pátek 4.12.2009 ve 21.00 hodin
–Music club Apollo 13, Prostějov
Režie - Serge Naverge
Výtvarná spolupráce - Smyke
Hudební spolupráce (DJ-ing) - Dava .exe
Produkce - David Drexler, Jakub Hyndrich
Hrají - Petra Konvičková (Ona) a Martin
Dědoch (On)
ka, novinářka a scénáristka. Příběhy, které si
vyprávějí, činnosti, které vykonávají, jsou
zpočátku příjemný chill out přecházející do
adrenalinového vrcholu, koktejl nálad, citací
a momentálních improvizací. Skutečné city
neboli realita však v tomto prostředí nemají
místo. Jen nejistota na ostří nože, která zůstane bez odezvy. Dva umělci, kteří mají kořeny v klubové kultuře, kteří musí být vždy
rychlejší než systém, který je chce komerčně
vymýtit, a který sami využívají ke své práci.
Dva umělci, kteří zneužívají masmédia a
popkulturu tak jako DJ samply v hudbě nebo
malíř barvy k tomu, aby vytvořili původní
umělecké dílo – sami sebe.

Společenský dům Prostějov, s.r.o. Komenského 6, spolupořádá

5angels – Hudební muzikálová show

TAJEMSTVÍ PĚTI ANDĚLŮ
sobota 5. prosince 2009 v 15.00 hod.
Vstupné: 250,- Kč
Předprodej: 582 333 003, produkce.sdpv@centrum.cz

www.sdpv.cz

Pozvánka - 6.12.2009 bude v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje na Brněnské ulici v
Prostějově v 9 hodin mše svatá a po ní navštíví náš chrám svatý Mikuláš se svým
andělským doprovodem.
Všichni, kteří mají pocit, že byli tento rok hodni a ti, kteří tento pocit nemají, jsou
srdečně zváni, jak děti, tak dospělí, svatý Mikuláš Vás spravedlivě podělí…..
Celá farnost Povýšení svatého Kříže v Prostějově přeje všem občanům i návštěvníkům města Prostějova nestresové prožití adventní doby a radost z narození
Ježíška nejen o vánocích.
Přijďte prožít společenství na mše svaté nebo jen tiše rozjímejte u betlémů…..

Vánoce ve Společenském domě Prostějov
Společenský dům Prostějov srdečně zve všechny na „ III. Vánoční jarmark“, který se uskuteční dne 11. prosince 2009 ve foyer Společenského
domu na Komenského ulici.
Návštěvníci zhlédnou ukázky lidové tvořivosti - paličkování, pletení
košíků, háčkování, vánoční květinové vazby. Výstava bude prodejní, takže
bude možné zakoupit i dárečky pod stromeček. Nabídka bude opravdu
pestrá – dřevěné hračky, vizovické pečivo, předměty ze šustí a slámy,
keramika , tkané koberečky a pletené košíky , sladkosti, šperky, kosmetika a mnoho dalších. Na své si přijdou i příznivci pravé medoviny.
Výstava bude otevřena v pátek 11. prosince 2009 v době od 9.00 – 17.00.
Stejně jako v loňském roce nebudou ani letos chybět zabíjačkové hody.
Návštěvníci budou moci nejen na místě ochutnat zabíjačkové lahůdky, ale
nakoupit si dobroty na vánoční stůl. Labužníkům jistě není třeba představovat firmu Robert Václavek z Biskupic u Jevíčka, která tyto zabíjačkové
hody opět připraví. Všichni jste srdečně zváni!
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci prosinci
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY
se za předpokladu bezmračné oblohy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 3.,
28. a 31.12.), dále po celý ASTRONOMICKÝ TÝDEN vždy od 18. 30 hodin a také
každou středu od 17. 30 hodin. (neplatí 30.12.). Vstupné 10 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE
se konají za předpokladu bezmračné oblohy každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 28. a
31.12.) a navíc po dobu ASTRONOMICKÉHO TÝDNE vždy od 14. 00 hodin. Vstupné 10
Kč. Rodinné vstupné pro dvě děti a dvě dospělé osoby 20 Kč.
3. 12. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMALÁJI“.
Kargyak je odloučená vesnice v indickém Himaláji, ve státě Džammu, v nadmořské výšce
4200 m n. m. a je to jedno z posledních míst, kde přežívá původní tibetská kultura. Jak se
v těchto místech žije v zimním období trvajícím téměř osm měsíců a jak zde funguje sluneční škola vybudovaná občanským sdružením Surya (www.surya.cz). Přednáší: Mgr.
Ing. Martin Kalabis (*1980). Vystudoval VVŠ PV obor teorie řízení a Právnickou fakultu
na Masarykově univerzitě v Brně, obor Právo. Mimo řady výprav do různých horských
masívů naší planety byl prvním Evropanem, který po dobu zimních měsíců, počínaje
zářím 2008, zajišťoval chod školy v Kargyaku a přežil tak nejtvrdší část místní zimy i 250
km dlouhý pěší návrat zamrzlými Himalájemi. E- mail: martin@proc.cz. Vstupné 20 Kč.
14. – 20. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ASTRONOMICKÝ TÝDEN
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena:
- od pondělí do pátku vždy od 10. 30 do 16. 30 hodin, kdy jsou nabízeny pohádky pro děti,
- každé bezmračné odpoledne v 14. 00 hodin na pozorování Slunce,
- každý bezmračný večer v 18. 30 hodin a ve středu v 17. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy,
- v neděli od 15. 00 hodin na soutěž pro děti.
14. – 18. 12. v 10. 30, 13. 30 a 15. 30 hodin a každou prosincovou středu v 15. 30
hodin, pohádka JAK MARTIN S LENKOU ŠLI HLEDAT VÁNOČNÍ HVĚZDU
Příběh o pohádkovém letu Martina. Cestou vidí planety, hvězdy, které lze sestavit do
mnoha obrazců tvořících souhvězdí. Následuje povídání o hvězdné obloze, pozorovatelných souhvězdích a planetách. Vstupné 10 Kč. Ro-dinné vstupné pro dvě dospělé osoby
a dvě děti 20 Kč.
20. 12. OD 15. 00 HODIN, SOUTĚŽ PRO DĚTI Z CYKLU 2009/10 „KOSMONAUTIKA“ – PRVNÍ KOSMONAUTÉ.
Soutěži bude předcházet povídání o počátcích kosmonautiky, o letech prvních tvorů do

tel. 582 344 130
vesmíru. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě děti a dvě dospělé osoby 20 Kč.
XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti. Jeho členové se budou scházet každou pracovní středu v 16. 30
hodin. Délka jednoho setkání je 75 minut, posledních 20 minut je věnováno filmům a
pohádkám. Obsahem prosincových schůzek bude seznámení se zimní hvězdnou oblohou.
Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním hvězdné oblohy. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.
XXXIX. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Termíny setkání stávajících i nových členů klubu: 10. a 17. 12. v 16. 30 hodin, 3. 12. v
18.00 hodin. Náplň: lekce o dalekohledech, Slunci, přednáška.
VÝSTAVY
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- CO POZOROVAL UŽ GALILEO GALILEI (V KRESBÁCH DĚTÍ)
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.
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.
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
Lidová hvězdárna Prostějově, p. o., připravila k letošnímu Mezinárodnímu roku astronomie 2009 mj. výstavu Strhující snímky z vesmíru, která žáky a studenty provede prostřednictvím snímků ve vysokém rozlišení nejen naší sluneční soustavou, ale nabídne i
stejně kvalitní snímky tak zvaného hlubokého vesmíru. Výstava má silný estetický náboj,
opomenuty však nezůstaly ani faktografické popisky. K výstavě jsou v několika obtížnostních stupních (od 3. ročníků základní školy až po poslední ročníky škol středních) připraveny prezentace s výkladem lektora doplňující obsah výstavy a také různě obtížné kvizy,
které umocní vědomostní zážitek z výstavy. Výstavu mohou samozřejmě navštívit i děti z
mateřských škol a žáci prvních i druhých ročníků škol základních. V takovém případě se
předpokládá, že výklad podá doprovázející pedagog. Výstava bude v období od 24. listopadu do 16. prosince 2009 umístěna v respiriu Reálného gymnázia a základní školy města
Prostějova. Přístupná bude na základě předchozí objednávky, kterou adresujte nejpozději
dva pracovní dny předem na prudky@hvezdarnapv.cz, obvykle se začátky v 8:00, 10:00
a ve 12:00 hodin. Vaše objednávka bude pokud možno obratem potvrzena. Pro případ, že
termín bude již obsazen jinou školou uveďte i kontaktní telefon, aby bylo možné dohodnout termín náhradní.
www.hvezdarnapv.cz
Změna programu vyhrazena.

SOUHVĚZDÍ RYBY ( PISCIUM, PSC )
V tomto seriálu jsme se již zmiňovali o stohlavém (každá hlava jiná – lidská, dračí,
psí, které bylo možné navíc průběžně
zaměňovat … ) a vše ničícím netvoru Tyfonovi a fintách, které nasazovali před ním
prchající bohové. Ze stejného důvodu unikající bohyně Afrodita a její syn Héros však
byli úspěšnější než Pan, kterému se jeho
kouzelnické umění vydařilo nanejvýše zpoloviny - viz už probírané souhvězdí Kozoroha. Po skoku střemhlav do řeky Eufratu
se v ní proměnili a to dokonale ve dvě
nenápadné ryby. A dalo by se říci, že souhvězdí Ryb je na obloze nenápadné stejně.
Už ty nejstarší figurální mapy před 6000
léty zobrazovaly tuto část oblohy jako dvě
ryby, které mají k ocasům přivázanou
stuhu. Obě stuhy jsou pak svázány ve
vrcholu ležatého “V”, jehož špičku tvoří
hvězda alfa pojmenovaná Al Rischa (uzel).

Je to dvojhvězda se složkami o jasnosti 4,3
a 5,2 mag, kterou však rozezná až dalekohled o průměru objektivu větším něž deset
centimetrů. V tomto souhvězdí je pozorovatelná i spirální galaxie M74 – NGC 628 –
viz foto. Má úhlový průměr 10´ a její
vzdálenost je odhadována na 25 – 42 milionů světelných roků. Tvoří ji asi čtyřicet
miliard hvězd a vzdaluje se od nás rychlostí 793 kilometrů za každou vteřinu. Zmínit
lze i zajímavou Van Maanennovu hvězdu,
která také patří do souhvězdí Ryb. Tato
hvězda je totiž tzv. bílý trpaslík velikostí
srovnatelný se zeměkoulí, avšak její hmotnost je velmi vysoká. Hmotnost této
minihvězdy je totiž srovnatelná s hmotností našeho Slunce. Potom však vychází, že
kubický centimetr této hvězdy má hmotnost 1000 kg! Jedná se tak o jednu z nejmenších hvězd. Její vzdálenost není na astronomické poměry nikterak závratná – dělí
nás od ní pouhých 13,8 světelných roků. K
jejímu spatření je však dalekohledu o
průměru objektivu alespoň dvacet centimetrů. Souhvězdí Ryb je na večerní obloze

nejlépe pozorovatelné v listopadu nad
jižním obzorem.
V souhvězdí Ryb se nyní nachází také tzv.
jarní bod, což není nic jiného než průsečík
ekliptiky a světového rovníku. Ještě před
naším letopočtem ležel jarní bod v souhvězdí Berana, od kterého putuje směrem

proti ročnímu pohybu Slunce, tj. na západ.
Nyní tedy leží v souhvězdí Ryb a směřuje
do souhvězdí Vodnáře, do kterého vstoupí
za pět set roků.
Do roku 2010 přeje čtenářům Radničních
novin všechno nejlepší autor letošního seriálku.
Jiří Prudký
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Dne 12. listopadu 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni
do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Natálie Boušová
Naomi Carmen Galetová
Karolína Kulichová
Monika Navrátilová
Richard Ambros
Patrik Šmíd
Jiří Koníček
Patrik Šuta
Anna Prokešová
Klaudie Kořínková
Evelína Hradilová
Šimon Pokorný
Štěpán Pokorný
Aneta Bodorová
Veronika Murková

Jan Kacafírek
Laura Schusterová
Kamila Loubalová
Julie Zapletalová
Nela Kunčíková
Andreas Lachman
Šimon Iránek
Ondřej Procházka
Marcelo Rafael
Jan Kulička
Jaromír Kulička
Prokop Kolařík
Robert Dittmann
Dominik Jíra

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

Otevírací doba ICM během Vánočních prázdnin
ICM Prostějov bude v době Vánočních prázdnin, tj. 23. 12. 2009 – 1. 1. 2010 zavřeno. Všem
našim návštěvníkům přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků a dobrý start do nového roku 2010.

Den otevřených dveří v ICM Prostějov
Srdečně zveme všechny zájemce ve čtvrtek 3. prosince 2009 v čase 15:00 – 18:00 hod. do prostor Informačního centra pro mládež Prostějov, kde se uskuteční Den otevřených dveří. Všichni návštěvníci budou moci využít zdarma internet, budou pro ně připraveny informační materiály o činnosti a aktivitách ICM, o aktivitách účastníků Evropské dobrovolné služby, kteří u
nás v současné době působí a také si budou moci vyzkoušet taneční desky (DDR) nebo si
zahrát moderní společenské hry.

Den internetu zdarma pro návštěvníky ICM
Na středu 9. prosince 2009 od 14:00 do 18:00 hod. připravuje ICM Prostějov pro všechny
návštěvníky Den internetu zdarma, a to u příležitosti Dne lidských práv (10. prosinec). Naši
pracovníci Vám rádi poradí, jak si např. sepsat životopis, jak si založit e-mailovou schránku
nebo jak hledat na internetu tak, abyste našli potřebnou informaci.

Německá konverzace pro veřejnost
Chcete si procvičit základy konverzace v němčině nebo si prohloubit své konverzační dovednosti s rodilým mluvčím a to hravou a zábavnou formou nad tématy, která vás zajímají?
Německou konverzaci pro veřejnost vede každou středu od 17:00 hod. Benjamin Rous, účastník Evropské dobrovolné služby, který působí v ICM Prostějov. Konverzace je zdarma a začít
můžete kdykoliv. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.

Speak English aneb Anglická konverzace pro veřejnost
Chcete si zdarma procvičit základy konverzace v angličtině a prohloubit si své konverzační
dovednosti a to hravou a zábavnou formou nad tématy, která vás zajímají? Pak právě pro vás
je určena konverzace s Umutem Dere, účastníkem Evropské dobrovolné služby z Turecka,
která probíhá každé pondělí 17:00-18:00 a každou středu 16:00-17:00 hod. v ICM Prostějov

CIPÍSKOVA LAMPIONOVÁ CESTA
ZA PANEM MYSLIVCEM
My se deště nebojíme, lampiony zapálíme...
Asi pod tímto heslem se sešla 10.11. dvacítka dětí s rodiči u Mateřského centra
Cipísek na sídlišti Svobody. Děti si nedaly
vymluvit, že když tak prší, lampionový průvod se nekoná a chtěli donést panu myslivci kaštany pro zvířátka, potvrzovali si rodiče navzájem. A tak si pan myslivec Karel
Michl i letos odvezl pro zvířátka do lesa
spoustu dobrot. Už 8.rok pořádá Mateřské
centrum Cipísek v Prostějově lampionovou

cestu za panem myslivcem pod názvem
Bude zima, bude mráz.Každý rok s Cipískem procházejí děti a rodiče cestu, na
jejímž konci čeká pan myslivec. Tomu děti
přinášejí kaštany, žaludy, suché pečivo a
další pamlsky pro lesní zvěř. Pochutnají si
pak na nich zvířata v okolí Běleckého
mlýna.. Na děti vždy čekají dárečky od
Mateřského centra a Českých lesů. Průvodů
se účastní až 600 lidí. Letos v listopadu
Cipískům počasí nepřálo a tak se lampiono-

Mateřské centrum Cipísek
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel. 602364868
tel.602364874
MC Dvořákova
MC Sídliště svobody

Zápisy do kroužků na období
leden- březen 2010 probíhají od 4.12.
Výstava fotografií ze života rodin
a mateřského centra
v prostorách MC

Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení
1.12. novorozenec 8.12. praktická výuka péče o dítě
vždy v úterý 15.00-16.00 cvičení,16.00-17.00 kurz,
MC Dvořákova

Mimi-klub
volná herna pro maminky s miminky do 1 roku
každá středa 13.00-15.00 MC Dvořákova

Mikulášská nadílka
čtvrtek 3.12. v Národním domě -vstup jen s předem zakoupenými
vstupenkami
V tento den jsou obě pracoviště MC uzavřena.

Hravé odpoledne- volná herna pro rodiče s dětmi
( 16.12. herna není)
každá středa 15.00-17.00 v MC sídliště Svobody

Kreativní večer pro rodiče- Malujeme na hedvábí
středa 9.12. od 18.00 MC Dvořákova, přihlášky v MC

Vánoční týden
14.12.-18.12. na obou pracovištích MC
- vánoční tvoření,povídání a zpívání

Vánoční prázdniny a vzdělávací kurz zaměstnanců MC
21.12.2009 - 8.1.2010 – pro veřejnost uzavřeno
Běžný provoz včetně kroužků začíná 11.1.2010

MC PŘEJE VŠEM RODINÁM KRÁSNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU.
vý průvod kvůli vydatnému dešti poprvé za
osm let neprošel. Pan myslivec Karel Michl
byl ale přesto potěšen zájmem rodin s
dětmi, které přišly a přinesly pytle kaštanů.Děti pak mohli nosit pamlsky pro zvířátka do konce listopadu na obě pracoviště
MC, odkud si je pan Michl odveze do
svého revíru.
Pan myslivec Karel Michl spolupracuje s
Mateřským centrem v Prostějově nejen při
lampionových cestách, ale také při letních
aktivitách rodičů s dětmi v přírodě. Za tuto
spolupráci mu Mateřské centrum samozřejmě děkuje. Určitě nás letošní počasí
neodradí a sejdeme se i příští rok, ujistili
organizátorky z MC i pan Michl všechny
přítomné děti i rodiče.
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VZDĚLÁVACÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
ČTVRTEK 10. PROSINCE
14.00 Vánoční přátelské posezení
s kulturním programem

žáků RGZŠ v Prostějově
SVAZ DŮCHODCŮ, místní organizace
přednáškový sál
Prostějov

PŘEDSTAVUJEME NOSITELE
CENY MĚSTA PROSTĚJOVA 2008
Zastupitelstvo města Prostějova uděluje cenu města Prostějova 2008 panu
Ing. Karlu Taberymu za zásluhy o
obnovy sokolského hnutí.
Pan Karel Tabery po r. 1989 se s plným
nasazením zapojil do obnovy sokolského
hnutí na Prostějovsku a v TJ Sokol1 Prostějov. Věnoval se zejména problémům s
navrácením sokolského majetku v restitucích, angažoval se a obnovil činnost loutkového divadla v sokolovně a to ve spolupráci s loutkovým odborem Hanáckých
železáren.
Současně se angažuje v pobočce Masarykovy společnosti, velmi aktivně se
podílel na znovuobnovení zničené sochy
T.G.Masaryka před radnicí a v rámci
nadace pro znovuobnovení sochy se
podílel na zajišťování finančních prostředků a na organizaci některých akcí.
V roce 2006 k 10. výročí postavení sochy
T.G.Masaryka před radnicí připravil pan
Ing. Karel Tabery publikaci “Pomník
T.G.Masaryka v Prostějově“.
Karel Tabery je stálým dopisovatelem
České obce sokolské a aktivně se účastní
všech sokolských a mimoškolních kulturně-společenských akcí města Prostějova.
Za své celoživotní postoje a celospolečenskou prospěšnou činnost v oblasti kultury a sportu si zasluhuje cenu města Prostějova za rok 2008.
V reakci na ocenění napsal pan Tabery
panu starostovi děkovný dopis:
Vážený pane starosto, chci Vám i celému

v měsíci listopadu své jubileum oslavili:
Květoslava Kopecká, Prostějov, Božena
Makarovičová, Prostějov, Lubomír
Jaňék, Prostějov, Zdeněk Mikulka, Prostějov, Milada Zukalová, Prostějov, Jana Bednářová,
Domamyslice, Ladislav Pírek, Prostějov, Věra Studená, Prostějov, Anežka Navrátilová, Prostějov, Karel
Krump, Prostějov, Miroslav Karásek, Prostějov.

70

75

Adriana Kalová, Prostějov, Ludmila Jiskrová, Prostějov, František Pavlík, Vrahovice, Květoslava Holubová, Prostějov, Zdenka Havlenová, Vrahovice, Libuše
Tomášková, Prostějov, PhDr. Marcella Dostálová,
Prostějov, Marie Polanská, Prostějov, Zdeněk Chytil, Prostějov, Jaroslav Kališ, Prostějov.
zastupitelstvu města Prostějova poděkovat za udělení Ceny města Prostějova za
rok 2008 dne 12.5.2009, jakož i za
zaslání krásných fotografií a videozáznamu z předávání cen.
Vysokého uznání si velice vážím a vzhledem k tomu, že mi bylo uděleno za práci
v Sokole, přijímám toto uznání nejen za
svoji osobu, ale též za činnost celé naší
sokolské organizace, která měla vždy
dobré vztahy s představiteli našeho
města, kterým na naší činnosti záleží.
V loňském roce jsme si připomněli sté
výročí postavení a otevření sokolovny na
Skálově náměstí, v letošním roce budeme
vzpomínat na založení Sokola v Prostějově před 140 lety v roce 1869. Těšíme
se, že Vás při této oslavě uvítáme mezi
námi. S uctivým pozdravem a sokolským
NAZDAR!
Ing. Karel Tabery

Tetín 1, Prostějov, tel. 582 360 295

nabízí všem zájemcům
příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

Termín
1.12.2009
úterý

Hod.
Tématické zaměření setkání
Lektor
14.00
Receptář podle zvěrokruhu, ochutnávka.
Lev – panna – váhy
J.Grumlíková

8.12.2009
úterý

14.00
Platební karty.
P. Ovčáčková
My se karet nebojíme - aneb jak vyzrát na zloděje.

15.12.2009 14.00
Předvánoční posezení
úterý
Divadlo: Čert a Káča, zpívání a povídání.
12.1.2010
úterý

Blahopřejeme

14.00
Receptář podle zvěrokruhu, ochutnávka.
Štír – střelec – kozoroh
J.Grumlíková

Přednášky se konají ve II. patře OS LIPKA,
Tetín č. 1, Prostějov.

Jiří Jareš, Prostějov, Květoslava Kalousová, Krasice, Eva Vlková, Prostějov,
Libuše Pechová, Prostějov, Ludmila
Krátká, Prostějov, Marie Maděrková, Prostějov,
Radomíra Škobrtalová, Prostějov, Eva Kolaříková,
Čechovice, Jarmila Urbánková, Prostějov, Emilie
Zbraňková, Prostějov, Rudolf Toman, Prostějov,
MUDr. Jirka Venc, Prostějov, Marie Frömlová, Prostějov, Milan Hrubý, Domamyslice, Marie Venerová, Prostějov, Dagmar Horáková, Prostějov, Milan Beja, Prostějov.

80

85

Josef Klemeš, Prostějov, Lidie Kolbová,
Prostějov, Věroslav Švub, Krasice, Karolína Pořízková, Vrahovice, Božena Vinklárková, Prostějov, Růžena Chytková, Vrahovice,
Zdeňka Kovalovská, Prostějov, Mojmír Bílý, Vrahovice.

90
91
93
94
96

Anežka Pořízková, Prostějov, Vlasta
Vaňková, Prostějov.
Božena Šindýlková, Prostějov.

Ludmila Zatloukalová, Prostějov.

Vladimír Brtník, Prostějov.
Alois Sochůrek, Prostějov, Eliška
Miškovská, Prostějov.

23

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KNIHOVNĚ

Slavnostní vernisáž výstavy proběhla v
pondělí 2. listopadu v Městské knihovně
Prostějov.
Knihovna pořádala soutěž o nejpovedenější fotografie, které by zachycovaly čtení
nebo knihovnu Vašeho srdce. Zúčastnit se
mohl kdokoliv. A protože jsme na soutěžící
a jejich dílka patřičně hrdí, chtěli bychom
se s Vámi o ně podělit. V prostorách Vaší
knihovny Vám nabízíme ke shlédnutí
všechny fotografie, které nám jejich autoři
zaslali a do soutěže přihlásili.
Hodnotící komise v čele s garantem soutěže, prostějovským fotografem Bobem

Pacholíkem, vybrala z autorů tři nejlepší, a
jejich fotografie zaslala reprezentovat
město Prostějov a jeho knihovnu do celostátního kola soutěže "Knihovna mého
srdce." Komisi a jejímu předsedovi, renomovanému fotografovi Janu Šibíkovi, prošlo rukama na 300 fotografií zaslaných z
31 knihoven ze všech koutů republiky.
A věřte tomu nebo ne – absolutní vítěz,
přesněji vítězka je čtenářkou naší knihovny. Šestnáctiletá studentka GJW Vendula
Burgrová je tímto pasována na dvorní
fotografku Městské knihovny Prostějov.
Byla odměněna knižní cenou, a naše kni-

hovna obdržela novou ozdobu světových
knihoven – psa Puppyho finského
designéra Eera Aarnia. Puppy je vystavován ve světových muzeích moderního
umění a má již několik desítek tisíc spokojených majitelů. Prozatím však hlídá
pouze dvě knihovny na světě, a to v nizozemském Delftu a Vaši prostějovskou knihovnu. Pohladit si jej můžete na půjčovně
pro dospělé.
Všechny fotky budou v knihovně k vidění až do konce roku. Fotíte také? Foťte!
Třeba budete mít příležitost zúčastnit se
příště.
Tomáš Štefek, knihovník

HODINA LITERÁRNÍ VÝCHOVY POD ŠIRÝM NEBEM

Netradiční setkání s poezií mimo školní
lavice se uskutečnilo v úterý 10. listopadu
2009. Asi 30 studentů prostějovských
středních škol se dopoledne sešlo na Nám.
Spojenců na dalším ročníku “Dnů české a
mezinárodní poezie“. Tento celostátní festival poezie se koná každoročně počátkem
listopadu jako připomínka výročí narození
knížete básníků Karla Hynka Máchy. Prostějovská knihovna se k němu již tradičně
také připojila. Ředitel knihovny MgA.
Aleš Procházka upoutal studenty svým
výkladem Máchových životních osudů a
přednesl několik ukázek Máchovy tvorby.
Jeho projev provázelo nejen soustředění
ale i smích studentů, kterým se výuka
mimo školní lavice zalíbila.
Martina Štafová a Marie Benediktová,
knihovnice

SUPER ČTENÁŘSKÁ TŘÍDA ROKU 2009

Dopolední hodiny na dětském oddělení
Městské knihovny Prostějov jsou určeny k
besedám pro základní a mateřské školy.
V loňském školním roce 2008/09 chodilo
pravidelně 25 tříd vždy jednou za měsíc do
knihovny na dětské oddělení. V rámci týdne
knihoven 9. října 2009 byla prvním rokem
udělena cena Super čtenářská třída roku
2009. Vítězem se stala třída 3.B paní učitelky Petry Bavlnkové ze ZŠ Jana
Železného. Žáci byli hodnoceni jako celý
kolektiv v průběhu celého minulého školního roku a to jak za práci při besedách za

svoji tvořivou činnost a chování v knihovně.
Odměnou jim byla návštěva výtvarného ateliéru Magdy Jansové MODRÝ ANDĚL,
kde si děti v průběhu dvou návštěv vlastnoručně vytvořily hliněné destičky podle své
vlastní fantazie.
Tato akce zahájila cyklus „Vznik a vývoj
písma“ a konala se v rámci projektu
Zdravé město Prostějov.
Soutěž Super čtenářská třída probíhá i v
letošním školním roce 2009/10.
Jarmila Šmucrová a Lída Coufalová,
knihovnice

POHODOVÉ STŘEDY
Milí rodiče, pokud chodíte se svými
malými ratolestmi do Městské knihovny
Prostějov - dětské oddělení (Vápenice 9)
a chcete si pohodlněji a klidněji na tomto
oddělení vybírat knihy, jsou tu pro vás
pohodové středy: vždy od 15,30 hod. do
16,30 hod. S dětmi si budeme číst a hrát a
vy si můžete mezi tím u nás pro své děti
vybírat knihy a časopisy.
Jarmila Šmucrová a Lída Coufalová,
knihovnice

PODZIMNÍ TVOŘIVÁ KNIHOVNA

V úterý 27. října v 9 hodin se v čítárně sešla
dvacítka dam- „milovnic ručních prací“, aby
si opět společně u šálku kávy nebo čaje
zpříjemnily sychravé podzimní dopoledne.
Vytvořily si pod vedením knihovnic Ivany
Hurdové a Jany Spáčilové krásné růžičky z
javorového listí.
Všechny přítomné odcházely spokojené a
přislíbily, že se zúčastní i listopadové Tvořivé
knihovny, kdy se budou vyrábět adventní
věnce (úterý 24. listopadu v 9 hodin v
Městské knihovně, Skálovo nám. 6, Prostějov).
V příjemné atmosféře zde vznikají i nová
přátelství mezi zúčastněnými. Tato akce se
koná v rámci projektu Zdravé město Prostějov.
Eva Dobiášová
a Ivana Hurdová, knihovnice

SOVIČKIÁDA 2009 ZNÁ VÍTĚZE

V pondělí 26. října 2009 proběhlo na dětském oddělení Městské knihovny Prostějov
slavnostní vyhlášení literární soutěže Sovičkiáda.
Z více jak 100 prací vybrala odborná porota v
čele s předsedkyní Hanou Kotyzovou těchto
6 finalistů:
POEZIE:

1. místo: Nela Kadaníková, RG a ZŠ města
Prostějova
2. místo: Kateřina Svatošová , Gymnázium J.
Wolkera
3. místo: Petra Spíchalová, ZŠ Němčice na
Hané
PRÓZA:
1. místo: Adéla Sumcová, Gymnázium J.

Wolkera
2. místo: Lucie Smrčková, ZŠ Dr. Horáka
3. místo: Katka Mudrová, RG a ZŠ města
Prostějova
Vaše příběhy můžete přinášet po celý rok do
knihovny na dětské oddělení a účastnit se tak
Sovičkiády 2010.
Jarmila Šmucrová
a Lída Coufalová, knihovnice
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Obchodní akademie Prostějov je škola
zřizovaná Olomouckým krajem. Zaujímá
významné místo v soustavě středních škol
v Prostějově a regionu. V letošním školním
roce si připomíná 115. výročí svého založení.
Škola poskytuje střední vzdělání ve čtyřletém oboru Obchodní akademie zakončeném
maturitní zkouškou. Cílem je připravit absolventy tak, aby uspěli při přijímacím řízení na
vysoké školy a dokázali se uplatnit i v praktickém životě.
Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu, posílena je výuka jazyků
(nejen českého, ale zejména hlavního cizího
jazyka, kterým je převážně angličtina, druhým jazykem je němčina) a společenskovědních předmětů. Velký důraz je kladen na
využívání informačních technologií a samozřejmě na odborné předměty (ekonomika,
účetnictví, písemná a elektronická komunikace, právo). Ve 4. ročníku si mohou žáci
formou volitelných hodin rozšířit výuky těch
předmětů, ze kterých hodlají skládat tzv. státní maturitu.
Škola nabízí:
• 4 učebny výpočetní techniky (z nich 2 nové
pořízené v letošním školním roce),
• 2 jazykové učebny,
• složení státních zkoušek ze zpracování

Současně platná legislativa na úseku
ochrany zvířat proti týrání umožňuje
obcím vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které může obec stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit
psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou (veterinární
lékařem) a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména identifikací
čipem nebo tetováním.
Město Prostějov, tak jako i jiná města,
této možnosti využilo a schválilo s účinností od 1.10.2009 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o trvalém označování
psů. Důvodem schválení vyhlášky byla
především snaha získat nástroj, kterým by
bylo možné co nejpřesněji evidovat počty
psů na území města Prostějova a umožnit
přesnou identifikaci toulavých psů, a tím
snížit náklady na umístění psů v útulcích.
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textu a z písemné a elektronické komunikace,
získání řidičského oprávnění a účast na hodinách společenského tance,
• zvládnutí účetnictví na počítači v profesionálním programu,
• pro žáky 1. ročníku adaptační kurz a lyžařský výcvikový kurz, pro žáky 2. ročníku sportovně-turistický kurz,
• návštěvy filmových, divadelních představení, koncertů, veletrhů,
• exkurze do firem a bank k doplnění výuky,
• besedy s odborníky na nejrůznější témata,
• talentovaným žákům účast v soutěžích
v psaní na klávesnici, ve sportovních a jazykových soutěžích,
• konání praxe ve firmách ve 2. a 3. ročníku,
• zájezdy do Vídně a Prahy.
Přijímací řízení
Pro školní rok 2010/2011 škola otevírá dvě
třídy prvního ročníku po 32 žácích.
Přijímací zkoušky se nekonají, hlavním
kritériem pro přijetí budou studijní výsledky ze základní školy (z 8. ročníku a 1.
pololetí 9. ročníku) nebo odpovídajících
ročníků nižšího gymnázia a pomocným
kritériem další skutečnosti: účast a umístění ve školních, regionálních a celostátních
soutěžích v českém jazyce, matematice
a v cizích jazycích.

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Uplatnění absolventů
Většina úspěšných absolventů školy (přes
90 %) se hlásí ke studiu na vysoké a vyšší
odborné školy s ekonomickým zaměřením, jako např. VŠE Praha, ekonomické
fakulty různých VŠ (VŠB Ostrava, Slezská
univerzita Opava, VUT Brno), Moravská
vysoká škola Olomouc, Regionální vzdělávací centrum Univerzity Tomáše Bati Zlín
v Prostějově atd.
Ostatní absolventi mají široké uplatnění v ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činnostech
ve všech typech organizací.
Dne 5. 12. 2009 pořádá škola Den otevřených dveří při příležitosti 115. výročí
svého založení. Srdečně zve všechny bývalé
absolventy a veřejnost k prohlídce školy.

Oznámení
Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 pořádá dne 5. 12. 2009 Den
otevřených dveří u příležitosti 115. výroční založení školy.
Srdečně zveme všechny bývalé absolventy, zájemce o studium a veřejnost
k prohlídce školy.
Ing. Petr Lipčík
ředitel školy

Ptáte se na „čipování“ psů
Čipováním psů je umožněna jednoznačná identifikace zvířete pomocí čtecího zařízení, která se dá velmi jednodu-

Sport

še využít pro potřeby městské policie při
odchytu toulavých psů. Po identifikaci
psů v místě jejich odchytu se sníží po-

čet odvážených psů do útulku, dále pak
je možné zjistit, zda pes je evidovaný
v rámci místního poplatku.
Dalším důvodem je také skutečnost,
že v roce 2011 bude čipování psů pro
pohyb v rámci EU povinné to znamená,
že bude legislativně dána povinnost trvale označovat psy.
Povinnost čipování psů se vztahuje
na všechny psy, kteří jsou již v evidenci finančního odboru vedeni, a to do 9
měsíců od účinnosti vyhlášky a na nově
pořízené psy chovatelů do 7 měsíce stáří
psa nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal
majitelem psa staršího 7 měsíců.
„Město Prostějov na čipování přispívá chovateli částkou 200 Kč. Evidenci vede finanční odbor a kontrolu
bude provádět Městská policie Prostějov,“ uvedl místostarosta Vlastimil
Uchytil.

25

Aktuálně

Informace

V pátek 6. listopadu
v prostorách přednáškového sálu prostějovského Národního
domu proběhl za účasti představitelů Olomouckého kraje v čele
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s náměstkem hejtmana Sekaninou a šéfem odboru školství OL kraje Gajdůškem
program k oslavám šedesáti let existence
prostějovského zdravotnického školství.
K dalším hostům patřili představitelé města v čele se starostou Ing. Janem Tesařem,
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místostarosty Pišťákem, Raškovou a Uchytilem, ředitel Středomoravské nemocniční
a.s. Ing. Tomáš Uvízl, náměstkyně ředitele
nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA
a další hosté z řad lékařů, sester, ředitelů
prostějovských základních a středních škol

a také zdravotnických škol z jiných regionů,
bývalých pracovníků a studentů školy.
Celá akce byla koncipována jako vyučovací
hodina historie, včetně nástupu vyučujícího do
hodiny. Hosté si mohli zmapovat díky powerpointovým prezentacím jednotlivé historické
etapy, které prokládaly jednotlivé kulturní vložky, ke kterým patřilo vystoupení mažoretek,
stepařek, několik pěveckých čísel a také recitace.
Celý program moderovali s jemným humorem
vyučující školy a účinkujícími v jednotlivých vystoupeních byli zase žáci školy.
Po programu následovalo pohoštění ve
formě rautu a pak se většina z hostů přesunula do sídla zdravotnické školy na Vápenici 3,
kde probíhal den otevřených dveří a setkání
bývalých absolventů. Celý slavný den se nesl
ve znamení pohody a všichni se snažili si jej
co nejpříjemněji užít.
Šedesát let je jistě důvod k oslavě, ale také
k zastavení, vzpomínkám a pochopitelně
k vyslovení přání všeho nejlepšího do budoucích let. Ze všech proslovů asi nejvíce potěšila
slova starosty Tesaře, který vyjádřil svoji radost nad tím, že „zdravku“ ve městě má.

Devět
D
ět desetiletí
d til tí zásobuje
á b j oděvní
dě í průmysl
ů l
tím nejpotřebnějším zbožím: talentovanými
odborníky pro nové trendy. A nejde jen o navrhování, čím dál více se zaměřuje na komplexní všestrannost svých absolventů.
Střední průmyslová škola oděvní, sídlící na
prostějovské Vápenici, oslavila před pár měsíci
devadesát let své existence. Po celou tuto dobu
patří k elitě školních institucí tohoto druhu a ani
v dalších dekádách let na tom nemíní nic podstatného měnit.
Je jasné, že moderní doba jedenadvacátého
století přece jenom hnula s pozicí oděvnictví
v průmyslové struktuře. SPŠO Prostějov ale
už mnohokrát přesvědčila, že umí kráčet
s dobou a svou pružnou přizpůsobivost oborovým změnám dokazuje i teď. „Je všeobecně
známo, že výroba se stále více přesouvá do
Asie. Ovšem to v důsledku neznamená krizi
oděvnictví, jak mnozí vyvozují, je tomu naopak. Čím méně výroby u nás, tím větší je tu
zase poptávka po mladých lidech, kteří rozumějí předvýrobní složce, tedy konstrukci,
navrhování, a pak konečné fázi procesu, tedy
samotnému marketingu prodeje,“ vysvětlil
ředitel školy Jiří Snášel.
Z toho plyne progresivní vývoj
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této vzdělávací
Kvalita
tét
dělá í iinstituce.
tit
K
lit výuky
ý k dostává
d tá á
další rozměr, neboť studenti a studentky mají
k dispozici nejnovější softwarové novinky. „Snažíme se, abychom pro ně měli vždy to nejlepší.
Jejich znalosti a dovednosti musí být spojené
s tím, co je aktuálně nejlepší. Pro
příklad máme nejmodernější
CAD systém a také Adobe Ilustrator, které patří mezi svými
designovými kolegy k naprosté
špičce,“ pochlubil se Snášel.
O tom, že to nejsou jen planá
slova, jasně svědčí započatý projekt obrovských rozměrů, který
je zárukou správného vývoje
školy do příštích let. Je to projekt
Evropské unie Odborná výuka
v oděvnictví – nově, atraktivně,
moderně. Je spolufinancovaný
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České
republiky, hlavním cílem je
zkvalitnění výuky odborných
předmětů pro zvýšení konkurenceschopnosti
absolventů
oděvní školy na trhu práce.
Škola díky své jasné vizi do

budoucna
může
devět
b
d
ůž ččerpatt přes
ř d
ět milionů
ili ů kkorun. „Projekt už běží a zatím ideálně. Jde o materiální vybavení učebny, probíhá zásadní školení učitelů, vylepšuje se metodika práce. Jedním
z výstupů bude i vydání vlastního výukového

materiálu,“
t iál “ objasnila
bj il hlavní
hl í body
b d projektu
j kt záá
stupkyně školy Ivana Vaňková.
Ze dveří školy ovšem po maturitě nevychází jen lidé s dokonalým oděvním vzděláním.
SPŠO si zakládá také na tom, aby dala každému, který o to bude stát, všeobecný přehled a obecné dovednosti.
„Stojíme na třech základních
pilířích, a to je ekonomická zdatnost, počítačová gramotnost a jazyková vybavenost. O to nám jde
v neposlední řadě,“ dodal ředitel.
Důkazem tohoto tvrzení je velké
procento absolventů, kteří se dostanou na vysoké školy mnoha
zaměření.
O všem uvedeném se můžete
na vlastní oči přesvědčit při plánovaných dnech otevřených dveří 1.
prosince 2009 a 7. ledna 2010. Nevyhovují-li vám tyto dny, můžete si
prohlídku zázemí s podáním bližších informací o školním dění domluvit telefonicky na jiný termín.
DAVID MACH
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Předvánoční večerní prohlídky
při svitu kočárových luceren
Návštěvníci Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem budou moci
umocnit svůj zážitek o předvánočních
víkendech. Ojedinělá a okouzlující setkání všech generací s vyprávěním Václava
Obra o historii kočárů a vzniku samotné
expozice za svitu hořících kočárových
luceren a doprovodu živé hudby nechají jen málokoho chladným. Prohlídky
budou probíhat v těchto termínech: 27.28.11.2009, 4.-5.12.2009, 11.-12.12.2009,
18.-19.12.2009 a vždy začínat v časech od
17.00 do 19.00 hodin a od 20.00 do 22.00
hodin. Objednávky a bližší informace na
tel. čísle 608610324. Nenechte si rozhodně tuto příležitost ujít.
Mgr. Michal MUCHA

Den bez aktovek
je název celorepublikového přírodovědného projektu
projektu, který probíhá na
motivy filmu „Krajina domova“ Josefa
Císařovského, Václava Cílka, Agentury
Koniklec a České televize do prosince letošního roku . Účastníci tohoto projektu
se při plnění měsíčních úkolů zamýšlejí
nad rolí člověka v krajině. Za naše reálné gymnázium se do projektu zapojili tři
studenti. Ze třídy 4.N Karolína Poulíková
a Michaela Hrůzová, které zkoumají biokoridor řeky Hloučely, a z paralelní třídy
2.V Pavel Javůrek s výzkumem přírodní
rezervace Blátka.
Ve dnech 21. 10. – 25. 10. 2009 proběhlo setkání všech účastníků projektu
v malebné vesničce Chlum u Třeboně.
Byli jsme přítomni mnoha přednáškám,
například o CHKO Třeboňsko, dále jsme
se naučili, jak správně prezentovat, pracovat s kamerou a mnoho dalšího. Mimo
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jiné jsme se účastnili i dalších aktivit:
zahráli si kolektivní hry a poznali nové
kamarády z celé České republiky. Zpestřením setkání byla také exkurze do Rakouska, kde jsme navštívili přírodní park
Hochmoor Schrems, největší rašeliniště
v Dolním Rakousku, a rašeliniště Heidenreichsteiner Moor.
Součástí semináře byla také panelová diskuse, ke které se sešli lidé z různých oborů – například zástupci správy
CHKO Třeboňsko. Těm jsme kladli
různé otázky. Dotázaní nám ochotně
odpovídali, někdy se téměř nemohli
dočkat, až budou vyzváni.
Už teď se těšíme na společný víkend
v předvánoční Praze, kde se bude hodnotit naše několikaměsíční snažení.
Pavel Javůrek, 2.V
Michaela Hrůzová,
Karolína Poulíková 4.N

Neobvyklé vyučování zakusily děti ze
3.B den před podzimními prázdninami.
Rozkaz zněl jasně, s aktovkami a učebnicemi nebyl do třídy nikdo vpuštěn, a tak
bylo možné pozorovat žáčky, jak do školy
míří za vzděláním jen s batůžky. Matematika, český jazyk, čtení, psaní i tělesná
výchova, žádný předmět nebyl vynechán, ale přesto se tyto předměty tolik
lišily od „běžného“ pojetí. O hry, soutěže a zajímavá cvičení nebyla nouze a vše
bylo promyšleno a naplánováno tak, aby

mysl nezahálela a současně nikdo ze zúčastněných ani na chvíli nepocítil, že se
vlastně učí. Ve čtení si děti vyzkoušely
„dílnu čtení“ s vlastními knížkami, které
nahradily čítanky. Hrobové ticho v plné
třídě a hlavičky schované za přebaly knížek naznačovaly, že se dílnička může stát
součástí dalších hodin čtení.
„Den bez aktovek“ se zkrátka vydařil
a na další, který bude zase za měsíc, se
mohou děti těšit už teď.
Barbora Krejčířová
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Prostějovský korfbal sílí i díky partnerství s Holanďany
U příležitosti prvního domácího kola České korfbalové extraligy,
kdy domácí SK RG Prostějov zvítězil v sobotu 24.10. v hale RG a ZŠ na
Studentské ulici nad Havířovem, navštívila Prostějov delegace DOS-WK
Enschede, partnerského klubu prostějovských korfbalistů. Marcel Winters (na snímku), předseda DOS-WK,
a Olga Baas se tak připojili k trenérovi
Henniemu Baasovi, který již v tu dobu
více než dva týdny pobýval v našem
městě, připravoval místní extraligový
tým a věnoval se i stále početnější mládeži SK RG.
Holandská výprava měla také možnost poznávat krásy našeho města v čele
s radnicí, která hostům ze země tulipánů
vskutku učarovala. Celou delegaci doplněnou o předsedu místního
korfbalového oddílu Jana
Mynaříka a jeho předchůdce PaedDr. Jiří Kremlu potom ve své kanceláři přijala
místostarostka RNDr. Alena
Rašková (na snímku).
Přítomnosti
předsedy
partnerského klubu našich korfbalistů jsme využili a zeptali jsme se na pár
otázek, které nám Marcel Winters rád
zodpověděl.
Co Vás do Prostějova
přivádí?
Na počátku devadesátých let jsem

Co všechno jste zde stihl
shlédnout? A jaký dojem
to na Vás udělalo?

v Prostějově byl jako mladý hráč korfbalu, bylo to v době, kdy korfbal v České republice začínal. Tehdy se delegace
našeho korfbalového klubu DOS-WK
Enschede zeptala, jakým způsobem by
mohla pomoci korfbalu v Prostějově
a regionu, a došlo tak k navázaní k partnerství mezi
naším a prostějovským oddílem. Vztahy mezi našimi kluby chytly novou mízu přede
dvěma lety. My v DOS-WK
jsme tomu rádi, pevně totiž
věříme, že silné mezinárodní vazby jsou jedním ze silných motorů
rozvoje korfbalu obecně.
Teď je to návštěva nejenom přátelská, ale naše kluby také plánují společné akce pro rok 2010, např. soustředění
prostějovských žákovských i starších
týmů u nás v Enschede, ale také návštěvu výpravy DOS-WK v Prostějově v říjnu 2010.

Měl jsem možnost prohlédnout si
město Prostějov, radnici, region, také
jeskyně či hory Jeseníky. Ty rozdíly mezi
našimi zeměmi jsou fascinující, např.
rovinaté Holandsko versus hory a vrchoviny tady. Nebo to, že mezi městy
a vesnicemi je i spousta volné neobydlené krajiny, to není u nás obvyklé.
Samozřejmě také mohu srovnávat
s moji první návštěvou v Prostějově
v roce 1992, města jsou nyní barevnější,
vše je modernější a rozdíly mezi Českou
republikou a západní Evropu jsou teď již
zcela minimální.
Jak vidíte budoucnost spolupráce
DOS-WK Enschede a místního korfbalového klubu SK RG Prostějov?
Náš klub DOS-WK a jeho členy toto
partnerství obohacuje o mezinárod-

Pozvánka na korfbal:
Sobota 5. 12. 14:30 a 16:30 - SK
RG Prostějov - VKC Kolín Sportovní hala RG a ZŠ, Studentská ul.
Vstup zdarma!
ní aspekty mezilidských vztahů, jinou
kulturu a nové možnosti a hlavně nové
přátele.
Především chceme pomoci s budováním silného klubu zde v Prostějově. Nejde
jenom o sportovní výsledky extraligového
áčka, kterému se díky snaze všech hráčů
a Hennieho Baase, trenéra z našeho klubu, snad podaří prorazit do play-off a případně i dál. Je třeba vystavět silný klub
s početnou a stabilní členskou základnou,
který bude nabízet množství aktivit, korfbalových i nekorfbalových, svým členům
i veřejnosti, především dětem a mládeži.
Zatím se to, snad i díky naší pomoci, daří!
-Jan Mynařík-

Šachisté z reálky potvrdili roli favorita
Dům dětí a mládeže na Vápenici přivítal ve čtvrtek 5. listopadu více než 50
žáků z osmi škol, kteří se utkali o tituly
okresních přeborníků v šachu. Čtyřčlenná družstva soutěžila ve třech kategoriích. Stejně jako v minulých letech byli
nejúspěšnější šachisté Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova.
V kategorii 1. stupeň zvítězila RG a ZŠ
v sestavě Tomáš Zajíček, Jakub Ftačník,
Tomáš Vysloužil a John Bartoš se ziskem 20,5 bodů, s velkou ztrátou 9 bodů
skončila na druhém místě ZŠ D. Horáka
a třetí místo obsadila s 8 body ZŠ Brodek
u Prostějova.
Mezi hráči druhého stupně disponovala nejvyrovnanější sestavou Zákl. škola z Brodku u Prostějova s 25 body před
Cyrilometodějským gymnáziem, které
uhrálo bodů 22. Třetí skončila s 18,5
body RG a ZŠ, za níž nastoupili Daniel
Jodl, Matěj Gorba, Martin Zverec a Tomáš Marek.
V kategorii středních škol
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byli studenti RG a ZŠ jasným favoritem,
vždyť Vojtěch Plát je nejlepším hráče republikového žebříčku do 16 let a jeho
spoluhráč Jaroslav Bureš je ve stejném žeb-

říčku třetí. Plát nastupuje pravidelně v extralize dospělých, Bureš zase v 1. lize. Také
Michal Snášel na třetí šachovnici již hraje
pravidelně soutěže dospělých, jen Ondřej

Znojil hraje šachy jen rekreačně. Papírové
předpoklady se naplnily a RG a ZŠ zvítězila, když získala 19,5 bodu. Druhé místo
vybojovalo Cyrilometodějské gymnázium
s 11,5 body a třetí příčku obsadilo SOU stavební Prostějov s 9,5 body.
Hráči RG a ŽŠ ovládli i individuální výsledky, když Tomáš Zajíček, Matěj Gorba, Vojtěch Plát, Jaroslav Bureš
a Michal Snášel vyhráli všechny své
partie a rovněž Jakub Ftačník, Tomáš
Vysloužil, John Bartoš a Daniel Jodl
byli vyhlášeni nejúspěšnějšími hráči
na svých šachovnicích. Všichni individuálně ocenění (s výjimkou Pláta
a Bureše) jsou hráči šachového klubu
ROŠÁDA Prostějov, popř. navštěvují
šachové kroužky, které tento šachový klub vede při Reálném gymnáziu.
Tomáš Gorba
Fotografie z archivu autora článku,
na fotografii je Tomáš Zajíček z 5.B.
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Tak jako každý rok i letos odjeli naši cyklisté v měsíci říjnu na týdenní soustředění
do Tatranské Štrby. Soustředění se tentokrát
zúčastnilo více jak dvacet závodníků, téměř
všichni závodníci SKC včetně vybraných
závodníků sportovního centra a české reprezentantky, olympioničky Jany Horákové.
Šéftrenérovi Mgr.Vladimíru Vačkářovi se
tento způsob zahájení fyzické přípravy každoročně osvědčuje. Po krátkém čtrnáctidenní
posezónním odpočinku cyklisté odloží kola
a absolvují náročné tréninky ve výškách od
Na podzim
N
d i letošního
l t š íh roku
k se ve slovenské
l
ké
Bratislavě konala nezapomenutelná taneční
show. Mistrovství světa a Evropy IDO (International Dance Organization) v disciplínach Disco Dance, Disco Freestyle a Street
Dance Show - DISCOWORLD 2009.
IDO již několik let vytváří podmínky pro
úspěšnou reprezentaci jednotlivých členských
zemí po celém světě a prostřednictvím svých
soutěží (Mistrovství světa a Evropy a světový
či evropský pohár) je i centrem současného
módního a mladou generaci oslovujícího tanečního dění.
Současné taneční trendy jsou mimořádně
atraktivní a srozumitelné jak pro samotné tanečníky, trenéry a choreografy, tak i pro diváka. Dalším atributem těchto aktivit je jejich vy-
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1300 m nad mořem až po tatranské vrcholky
a sedla kde vystoupají do výšek nad 2000 m
nad mořem. Tento způsob přípravy je náročný
nejen pro samotné cyklisty, ale i pro celý doprovod. Obzvláště letos, kdy nepřálo počasí a kluci
a holky se museli brodit místy až půlmetrovou
sněhovou pokrývkou a procházet „neprošláplými“ turistickými stezkami. Přes tyto obtíže
se podařilo dodržet trenéry stanovené objemy
a družstvo „starších“ muselo spolykat náročné
osmihodinové pochody, kdy překonávali i takové lahůdky jako výstup na Kriváň, Rysy, Téryho

soká umělecká hodnota, žánrová různorodost
a variabilita.
Na Discoworld 2009
se představilo okolo
3000 tanečníků z cca 30 zemí.
Prostějovští zástupci TŠ Hubený se v záplavě tanečníků z celého světa vůbec neztratili.
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chatu a přechod přes Koprovské sedlo a Priečné
sedlo, který patří v Tatrách k vůbec nejobtížnějším. V kontextu s nepříznivým počasím se jednalo o výkony opravdu mimořádné. Dík patří
především trenérům, kteří s každými jednotlivými skupinami výstupy absolvovali a dbali
tak nejen na fyzickou náročnost, ale především
na bezpečnost. Se „staršími“ všechny výstupy
absolvoval a vedl horský vůdce Tomáš Bohatý
a trenér Michal Mráček.
Překvapivě zdatně si vedlo i družstvo žáků
a kadetů vedené trenérem Ondrou Hnízdilem,

které za svými staršími kolegy příliš nezaostalo.
Únavu a utržené šrámy si večer po tréninkových
jednotkách cyklisté léčili v krásném prostředí
termálního koupaliště ve Vrbovci, kde příjemnou atmosféru vylepšoval svými nudistickými
výstupy na veřejnosti juniorský reprezentant
Jakub Filip, čímž zaměstnával jinak nečinný
personál.
Odpočinek cyklisty vskutku není dlouhý, od
listopadu již začíná seriál českých dráhových
halových pohárů, které vyvrcholí MČR v Praze
Motole.

Svou stříbrnou medailí v dětské věkové kategorii DUO disco dance (Denisa Konečná
a Matěj Valašek) a čtyřmi finálovými umístěními, z toho jedno 4. místo (DUO disco dance
v hlavní věkové kategorii: Kristýna Hlostová
a Ondřej Berky) se přiřadili k evropské a světové špičce.
Všichni tanečníci odvedli perfektní výkony.
Někteří získali nominaci již po několikáté, jiní
reprezentovali
poprvé. Snad největším „skore
kanem
roku“ bylo duo dětí Denisa Konečná
ka

– Matěj
M těj Valašek.
V l š k Společně
S l č ě tančí
t čí prvníí sezónu,
ó
v žebříčku extraligy za sezónu 2008-2009 obsadili 2. místo, byli nominováni na mistrovství
Evropy – a hned stříbrná medaile. Obrovský
podíl na jejich úspěchu má jejich trenérka
Renata Smičková a také duo rodičů, kteří nenechali nic náhodě a poctivě dozorovali na
všechny tréninkové hodiny.
Poděkování ovšem patří všem trenérům
taneční školy, paní Kateřině Hubené, která již
několik sezón vytváří úžasné choreografie pro
formace, majiteli taneční školy panu Jiřímu
Hubenému a v neposlední řadě všem rodičům, kteří vytváří zázemí svým dětem.
Poděkování patří i Olomouckému kraji,
který podporuje tanečníky prostřednictvím
občanského sdružení Kdo sportuje, nezlobí.
Barbora Vrtalová
Kdo sportuje, nezlobí
občanské sdružení
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V sobotu 14.11. se sjeli zimní plavci z celé
republiky na Čehovický rybník, kde probíhalo 6.kolo závodů zimního plavání v rámci
Českého poháru. Akci pořádal oddíl dálkového a zimního plávání TJ Haná Prostějov.
Pravidelně se tento závod konal na podzim
na Plumlovské přehradě. „Bohužel jsme
museli závod z důvodu vypouštění této vodní
nádrže přesunout jinam,“ obhajoval změnu
místa ředitel závodu Michal Mucha. 1. ročník
v zimním plavání na Čehovickém rybníku
byl pod záštitou starosty obce. Závodníci si
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pochvalovali přístup a zájem vedení obce
o tento druh sportu. Letošního ročníku se
nakonec zúčastnilo 73 plavců z 16 oddílů
z České republiky. Teplota vody vyšplhala na
teploměru na 6°C. Zpočátku byla mlha, ale
sluníčko nakonec zvítězilo, takže v závěru
závodu sluneční paprsky hřály nejen diváky,
ale i promrzlé plavce. Na závodníky se přijela
podívat i patronka zimních plavců, senátorka
za Prostějovsko, Božena Sekaninová. Že zimní plavání není jenom sport pro otrlé muže,
o tom svědčí i skutečnost, že chladnou čeho-

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU PROSTĚJOVU
Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR,o.s. Prostějov,
děkuje touto cestou Městu Prostějov, za
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10.000 Kč.
Výše uvedená částka bude použita na
zabezpečení provozu organizace ,režijní
náklady,poštovné, telefony,přednáškovou
a edukační činnost. SPCCH je největší organizací v ČR, která sdružuje zdravotně postižené spoluobčany s vnitřním onemocněním (kardio, onko, roska, respiro, dia,
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a.j.). Město Prostějov každoročně v rámci
svých možností podporuje činnost naší
organizace na našem okrese . I v letošním
roce, kdy ekonomická krize v podstatě zasáhla všechny oblasti našeho života, město
Prostějov na nás nezapomnělo.
Za to patří městu velké poděkování jménem výboru OV SPCCH a hlavně
jménem všech členů Svazu postižených
civilizačními chorobami v Prostějově a na
okrese.
Mgr. Vladimír Pařízek
předseda OV SPCCH Prostějov
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vickou vodu o víkendu
okusilo celkem 18 žen.
A jaké byly výsledky?
Plavalo se na tratích
250 m, 500 m, 750 m a 1
km. Závod na 1 km vyhrál přemožitel kanálu
La-Manche David Čech
z Univerzity Brno. Jedinou
ženou, která si troufla na
tuto královskou trať byla
Vlasta Čudanová z Lokomotivy Brno. Vzhledem k tomu, že maximální
doba, po kterou mohou být plavci ve studené
vodě podle pravidel, je 22 minut, je výkon všech
borců obdivuhodný. Nejstaršímu účastníkovi
bylo 74 let a byl jím Stanislav Boháč, nejmladší
účastnicí byla Anička Kuřinová, která před týdnem oslavila 14. narozeniny. Oba reprezentovali
Hradec Králové. Medaili si odvezl i reprezentant TJ Hané Milan Kýr, který si na trase 750
m, doplaval pro stříbro. Tato trať byla početně
nejsilnější. Je hodně pravděpodobné, že se bude
v budoucnu v zimních plaveckých závodech na
Čehovickém rybníku pokračovat. Závodníci
byli s organizací, prostředím a přístupem všech
zúčastněných mile překvapeni a velmi spokojeni.

Sport

Předseda oddílu dálkového a zimního
plavání a celé TJ Haná Prostějov Ing. Luděk
Coufal nám prozradil dvě důvěrné informace. Nejprve pozval plavce, otužilce, příznivce
a širokou diváckou veřejnost na pravidelnou
zimní „Vánoční koupel“. Letošní 26.ročník
opět proběhne na Štědrý den v pravé poledne
ve výpusti Plumlovské přehrady jako každým
rokem. Tou druhou informací je jeho příprava na přeplavání kanálu La-Manche. Pod odborným vedením prostějovské přemožitelky
Dany Zbořilové (z roku 2001) by mohl být
druhým Prostějovákem, který by tento kanál
pokořil. Termín plavby je stanoven na srpen
2011. Jeho generálním sponzorem bude Česká pošta.
Mgr. Michal Mucha
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Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, Prostějov
Tel.: 582342580, mobil : 723 005 411, e-mail: lenka.cernochova@mybox.cz, prostejov@cervenykriz.eu

pořádá Konferenci
Téma: 1/Kreditní systém pro nelékařské
zdravotnické pracovníky
2/Rehabilitační programy zdravotní pojišťovny Metal – Aliance
3/Bolest
4/ Zlomeniny páteře
Konference je akreditovaná u ČAS , 4
kredity.
Dozvíte se informace ohledně aktuálního
kreditního systému přímo od zdroje !!!
Dne: 7. prosince( pondělí ) a 12. prosince
( sobota )

Přednášející :
1/Mgr. Františka Ertlová, vedoucí odboru řízení kvality, rozvoje celoživotního
vzdělávání a mezinárodní spolupráce, NCO
NZO Brno
2/Bc. Hana Šopíková, koordinátorka zdravotní pojišťovny Metal – Aliance Prostějov
Ing. Tomek – zdravotní pojišťovna Metal –
Aliance
3/Jana Kopečná, všeobecná zdravotní sestra, Středomoravská nemocniční a.s, Prostějov
4/Helena Stašková, všeobecná zdravotní

sestra, odd. Neurochirurgie, Fakultní nemocnice Olomouc
Garant : Ing. Lenka Černochová, ředitelka
úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov
Svoji účast potvrďte e-mailem na prostejov@cervenykriz.eu co nejdříve ( uveďte
jméno a datum narození ) nebo SMS na mobil
: 723005411
Účastnický poplatek činí 200,-Kč/ 1 osoba ,
který bude uhrazen při prezenci
Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou !!
Občerstvení zdarma !!!

Sport

Poděkování vrchnímu
přednostovi SDC Olomouc
Dr et Ing. Václavu Johnovi
Zdvihací plošina pro vozíčkáře byla
z Plzně dovezena na prostějovské hlavní nádraží ještě před koncem června t.r., jak bylo
při druhé schůzce v sídle SDC Olomouc
v dubnu t.r. přislíbeno. Úpravy sjezdu pro
plošinu z prvního nástupiště až k páté koleji
byly před časem provedeny.
Díky ještě jednou za tento lidský postoj
nejen k vozíčkářům. Nyní máme šanci z Prostějova vlakem odjet. Už více než rok nemusí
cestující na prostějovském hl. n nastupovat do
vyskopodlažních Bm vozů z výškové úrovni
kolejí,což je rovněž zásluha vrchního přednosty. Bylo by dobré, kdyby existovalo více
lidí, jako Vy. -vozíčkář Jiří Kaspar Prostějov,
část Vrahovice -

BEZPLATNÁ
TELEFONNÍ
LINKA
NA RADNICI
Od 1. července 2009 funguje
bezplatná telefonní linka
na Informační službu
Městského úřadu
Prostějov. Telefonní číslo
je 800 900 001.
Volat můžete v průběhu
provozní doby
informační služby,
tedy v pondělí – čtvrtek
od 8:00 do 17:00 hod.,
v pátek od 8:00 do 16:00 hod.

Kontakt
na Domovní
správu
KŘÍŽKOVSKÉHO 7,
PROSTĚJOV,
TEL.: 582 301 733

BK PROSTĚJOVŠTÍ ORLI PROSTĚJOV
– pozvánka na prosinec

12. 12. v 17.00 BK Prostějov - USK Praha
19. 12. 17.00 BK Prostějov - U - Mobilteco Cluj,Rumunsko
(Středoevropský pohár -CEBL)
30. 12. v 17.30 BK Prostějov - ČEZ Basketbal Nymburk

platí v měsíci prosinci 2009, vystřihněte celý letáček

VK PROSTĚJOV – pozvánka na volejbal
26.11. v 17:00 VK Prostějov - Šternberk

Pan Radomil Večeřa
Dne 2. listopadu 2009 se členové
Klubu biatlonu Prostějov naposledy
rozloučili s kamarádem, trenérem, závodníkem a organizátorem panem Radomilem Večeřou z Čehovic (na snímku
zleva, předávající cenu). Zemřel v 57
letech po těžké nemoci. Avšak u života
nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak
byl dobrý.
V Radkově životě zaujímal významné
místo volný čas, kterým dle vlastního uvážení moudře disponoval. Sám se v mládí
věnoval silniční a dráhové cyklistice. Pak
našel své místo v biatlonu. Pochopil, že
dávat svůj volný čas druhým prostřednictvím sportovních aktivit je lidsky i společensky prospěšné. A v této náročné službě

dětem, mládeži i dospělým, včetně vlastních dětí, Jitky, Radky a Romana, posléze
i vnučky Klárky, podporován manželkou,
nalézal štěstí. Své svěřence v biatlonu postupně přivedl k významným sportovním
úspěchům, jak doma, tak i v zahraničí.
Jeho odchodem z tohoto světa vznikne trvalá a citelná mezera nejen v jeho rodině,
ale i ve sportovní oblasti, které odevzdal
významný díl svého života do poslední
chvíle. Za to panu Radomilu Večeřovi
patří nejen obdiv, ale především velký
dík. Jeho odkaz nám zůstává jako trvalé
poselství dobra, užitečnosti lidem a úcty
k životu.
Za Klub Biatlonu Prostějov
PhDr. Antonín Bůžek
a Mgr. Antonín Dušek

05.12. v 17:00 VK Prostějov - Frýdek Místek
09.01. v 17:00 VK Prostějov – Brno

Pozvánka na hokej HK Jestřábi Prostějov

28. 11. 2009 sobota
HK Jestřábi Prostějov - HC Břeclav
05. 12. 2009 sobota
HK Jestřábi Prostějov - HC Uničov
12. 12. 2009 sobota

HK Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín

19. 12. 2009 sobota HK Jestřábi Prostějov - HC Slezan Opava

V ČSOB získáte půjčku bez zbytečného papírování doslova na počkání
V životě občas přijdou chvíle, kdy se člověk dostane do situace okamžité
potřeby větší finanční částky, kterou však nemá. Co má dělat? Kam se má
obrátit? S Pavlem Špásem, ředitelem pobočky ČSOB v Přerově, jsme si povídali
o možnostech půjček a jejich podmínkách.
Co byste doporučil člověku, který si potřebuje půjčit?
V první řadě by si měl ujasnit, kolik chce půjčit, aby nemusel v průběhu
splácení úvěr zvyšovat. Důležité je si také rozmyslet, na co jsou peníze potřeba.
Podle toho je také možné vybrat, zda zvolit účelový nebo neúčelový úvěr.
Doporučil bych také dát přednost bankovním ústavům před soukromými
poskytovateli půjček, neboť ti mívají klientsky méně výhodné podmínky.
Jak snadné je dosáhnout na půjčku?
Získat půjčku v dnešní době už není tak dlouhodobý proces, jako tomu bývalo
kdysi. Pokud není zájemce o půjčku zatížen předchozími úvěry, které limitují
jeho možnosti měsíčních splátek, dosáhne na ni bez větších obtíží.
Co k vyřízení půjčky potřebuje?
Pokud není klientem banky, musí doložit výši příjmů od zaměstnavatele.
U klientů banky postačí, aby se bankéř podíval na historii konta a bonitu
klienta.
ČSOB prý v současné době nabízí mimořádně
výhodnou půjčku. Je to pravda?
Ano, jde v podstatě o půjčku na otočku. To znamená,
že bez zbytečného papírování mohou u nás lidé získat
půjčku skutečně na počkání, během jediné návštěvy
pobočky. Pokud chtějí dopředu znát výši půjčky, na

kterou mohou dosáhnout, stačí jen zavolat na bezplatnou telefonní linku
800 300 300.
To zní dobře. Rychlost vyřízení ČSOB Půjčky však prý není její jedinou
výhodou.
To máte pravdu. Všichni klienti, kteří si o půjčku zažádají do 31. prosince
letošního roku, získají jako bonus možnost předčasného splacení půjčky zcela
zdarma.
Máte i další podobně zajímavé půjčky?
ČSOB může nabídnout z celé škály úvěrových produktů, od kreditní karty
přes kontokorentní úvěr až po spotřebitelské úvěry. Nabídka spotřebitelských
úvěrů zahrnuje konkrétně ČSOB Půjčku na cokoliv a ČSOB Půjčku na lepší
bydlení. S oběma úvěry lze získat až 600 000 korun bez ručitele. Tuto výhodu
ocení každý, kdo někdy sháněl ručitele a ví, jak je to obtížné. Ale jsou tu
i další výhody – u ČSOB Půjčky na cokoliv si splátky můžete rozložit na 7 let
a u ČSOB Půjčky na lepší bydlení až na 10 let. Nově také platí, že peníze
s ČSOB Půjčkou na lepší bydlení získáte ihned po podpisu smlouvy. Můžete
tak nejdříve rekonstruovat a na doložení účelového využití prostředků máte
celého půl roku.
A co když se klient dostane do situace, kdy nebude moci splácet úvěr?
V dnešní době jde o velmi citlivé téma. I pro takovou situaci máme řešení.
Klienti se mohou na nenadálou situaci připravit prostřednictvím pojištění,
které ČSOB proti neschopnosti úvěr splácet nabízí. V nabídce nechybí
ani možnost pojistit se pro případ ztráty zaměstnání. Pojištění lze vyřídit
v okamžiku zřizování půjčky přímo u nás v pobočce.
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