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zlatnictví Kalábová + K 
v Prostějově není naší PobočKou 

ani obchodním Partnerem

Půjčky pro zaměstnance, důchodce, podnikatele
rychle a dostupně, schválení na počkání

Komenského 3, Prostějov, tel.: 605 453 062

Budovcova 8, Prostějov, tel.: 777 965 734

v pracovní dny od 10 do 17 hod., www.pujcky-prostejov.com

najdete nás na těchto adresách:

dle předchozí tel. dohody

infolinka:

800 404 444
www.pro�credit.cz
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Prostějovské radniční listy
Deset let  

v  Evropské unii 
Před deseti lety – 1. května 2004 – se stala 

Česká republika členem Evropské unie. Sta-
li jsme se členem společenství  evropských 
zemí  založeném na ekonomické spolupráci 
a vzájemném respektu, společenství, které vy-
tváří podmínky pro zvyšování kvality života, 
přináší nám nová práva, vyšší bezpečnostní 
stabilitu, růst životní úrovně a začlenění do 
jednotného trhu . 

Česká republika se historicky vrátila do Ev-
ropy. Evropanství jsme nechápali jako něco 
vnějšího a cizorodého. Vycházelo z  české ná-
rodní identity a kulturních tradic. Byli to naši 
osvícenci, bojovníci na pražských barikádách  v  
revolučním roce 1848, národní obrozenci a zá-
roveň i naši vlastenci a Evropané Jan Hus, Jiří 
z  Poděbrad, Jan Amos Komenský, T. G. Masa-
ryk a Edvard Beneš, kteří svým dílem přispěli 
do pokladnice evropských hodnot. Byl to také 
Václav Havel, který výrazně přispěl k  našemu 
začlenění do Evropské unie. Připomenout mů-
žeme i ty, kteří stáli u zrodu sjednocené Evropy. 
Patřili mezi ně spisovatel, politik a představitel 
Panevropské unie Richard Nikolaus  Cou-
denhove-Kalergi, státníci Winston  Churchill 
a Konrad Adenauer  a zakladatelé  evropské in-
tegrace Jean  Monnet a Robert Schuman.

Náš slovník byl obohacen o termíny  evrop-
ský parlament, evropská komise, maastricht-
ská smlouva, lisabonský proces, schengenské 
dohody,  acquis communautaire,  subsidiari-
ta, fiskální pakt, smlouva o  evropské ústavě. 
Naše desetiletá „evropská cesta“ nebyla snadná 
a provázely ji různé problémy, diskuse a peri-
petie. Ukázalo se, že Evropská unie je pro nás 
dobrá věc. Praktické důsledky členství vidíme 
všude kolem nás. Rekonstruované kulturní 
památky, revitalizované parky, zlepšení infra-
struktury, podpora  vzdělání, výzkumu  a vědy.  
Konkrétně v  Prostějově jsou to například  re-
konstrukce a  využití zámku pro učební a  vý-
stavní  účely, cyklistická stezka v  biokoridoru 
Hloučela či úpravy přednádražního prostoru 
v  ulicích Sladkovského a Martinákova.  To vše 
s využitím finančních prostředků z  Evropské-
ho fondu regionálního rozvoje a Regionálního 
operačního programu Střední Morava. 

Evropská unie má a bude mít na ČR pozitiv-
ní vliv a rozhodně máme co Evropské unii dát. 
Nezbývá než si přát, aby oněch 1 100 kilometrů 
dělících Brusel od naší republiky byly kilomet-
ry, které nás budou spojovat a nikoliv rozdělo-
vat a aby to také byly kilometry prosperity, spo-
lupráce, svobody a demokracie.   Evropa je ale 
víc než jen souhrn institucí sídlících v  Bruselu. 
Evropa jsou národy, které ji tvoří, stovky a tisíce 
obcí a  regionů, 28 členských zemí, ale přede-
vším 507 milionů evropských občanů. Evropa 
a Evropská unie je náš domov.  Hana Bartková
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V případě problémů s doručováním Radničních listů  
je možno volat paní Piňosové Marii - 731 132 452,  

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.

Přesně na Den učitelů - 28. března 2014 - se v hotelu Olšanka v Praze konalo finále Zlatého Ámose – ankety  
o nejoblíbenějšího učitele. Tím se stala paní učitelka Ivanka Hájková z Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově.  
„Zlatou Ámosku“ Ivanku Hájkovou společně s  ředitelem GJW Michalem Šmucrem přijalo a za práci poděkovalo 
na prostějovské radnici  vedení města.
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Zdravé město Prostějov zve na 
veřejnou diskusi k „Plánu zdra-
ví a kvality života“, tzv. Fórum 
Zdravého města Prostějova.

Veřejné projednání se usku-
teční v pondělí 26. května 2014 

od 16:30 v přednáškovém sále 
Národního domu v Prostějově.

Akci budou moderovat koor-
dinátorka Projektu zdravé měs-
to a ředitel Národní sítě Zdra-
vých měst ČR. 

Pojďte s  námi rozhodovat, 
jak budeme žít!

RNDr. Alena Rašková, 
politička Zdravého města  
a náměstkyně primátora

Informace

Zveme vás na dva květnové 
výlety, organizované s  podpo-
rou Zdravého města Prostějov, 
určené přednostně seniorům. 
V úterý 6. května si dopoledne 
prohlédneme poutní místo na 
kopci Kalvárie u Jaroměřic a od-
poledne se vydáme do Arboreta 
Borotín. V  sousedním zahrad-

nictví lze zakoupit sadbu. Vedle 
arboreta je výstava pohyblivých 
betlémů. V  ceně 300 Kč je do-
prava, jízdné a vstupné. 

V úterý 20. května navštívíme 
záchrannou stanici v Němčicích. 
Můžete vzít raněným zvířatům 
piškoty nebo zvířecí konzervy. 
Dál je oproti avizovanému pro-

gramu změna plánu. Zamíříme 
do pivovaru Zubr a prohlédneme 
si Přerov – nikoliv ale průmyslo-
vou část. Zastavíme se v historic-
kém centru a v rekreačním areálu 
Laguny. Cena včetně oběda je  
250 Kč. Odjezdy jsou v 9:00 hod 
od lokomotivy u hl. nádraží. 

A na co se můžete těšit příště? 

Třeba na návštěvu Květné zahra-
dy v  Kroměříži a na procházku 
po Luhačovicích. Podrobné ak-
tuální informace o akcích zís-
káte na www.filemon-baucis.cz 
nebo na prodejně na nám. T. G. 
Masaryka 24 (v průčelí Onšova 
domu vedle cukrárny Florida). 
Přihlásit se můžete telefonicky 

na  t. č. 728 337 983, osobně na 
prodejně  od pondělí do pátku 
od 9:00 do 17:00 hod, prostřed-
nictvím webového formulá-
ře nebo emailem na adrese:  
info@filemon-baucis.cz. 

Za Zdravé město Prostějov 
PaedDr. Alena Dvořáková,  
za provozovatele Jana Šmudlová

JARNÍ DNY ZDRAVÍ 
 12. – 14. 5. 2014  restaurace Národního domu PV

PONDĚLÍ  12. 5. 2014
10.30 – 14.00  bezplatné vyšetření cholesterolu, tělesného tuku a tlaku krve
16.30 hod MUDr. Pavel Holík – Diabetes v běžném životě

ÚTERÝ  13. 5. 2014
10.30 – 14.00  bezplatné vyšetření cholesterolu, tělesného tuku a tlaku krve
16.30 hod. Mgr. Lenka Sehnalová – Nordic walking a my
  Mgr. Veronika Mlčochová – Čemu (ne)věřit ve výživě

STŘEDA 14. 5. 2014
10.30 – 14.00  bezplatné vyšetření cholesterolu, tělesného tuku a tlaku krve – na 

organizaci JDZ se finančně podílí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
16.30 hod.  MVDr. Zuzana Bartošová – KHS Olomouc, územní pracoviště Prostějov
   Kritické kontrolní body HACCP ve stravovacích službách aneb na co si 

má dát pozor provozovatel a následně i strávník

Další program:   ochutnávka zdravé stravy, výživové poradenství, zelená strava, ukázka 
chůze s holemi NW, …

Srdečně zvou pořadatelé.

Evropský den melanomu
Uskuteční se dne 12. května 2014 od 8:00 do 15:00 hodin 

v kožní ambulanci Nemocnice Prostějov:
•	 vyšetření pigmentových znamének
•	 odborné poradenství k prevenci vzniku melanomu
•	 prohlídka kožních ambulancí
•	 vše zdarma

Mějte èisté ruce!
Akce probíhá 5. května 2014 od 8:00 do 13:00 hodin ve vstupní 

hale Nemocnice Prostějov.
Cíl kampaně:

•	 připomenout důležitost správné hygieny rukou pro prevenci 
přenosu infekčních onemocnění

•	 naučit správný postup mytí a desinfekce rukou
•	 připomenout, kdy a jak často je třeba desinfikovat ruce
•	 naučit veřejnost, aby po zdravotnících požadovala správnou 

hygienu rukou

Český den proti rakovině 2014 
18. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině 

se koná ve středu 14. května 2014. 
 Dobrovolníci ve žlutých tričkách budou nabízet tradiční žlutý kvítek za mini-

mální příspěvek 20 Kč. Ke každému kvítku dárce dostane také letáček s informacemi 
o rizicích, která přináší aktivní, ale i pasivní kouření. Letošním tématem sbírky je 
totiž prevence rakoviny plic. 

Liga proti rakovině Praha proto vyzývá: NEKUŘTE!
Pomozte Lize realizovat své programy a přispějte při sbírce alespoň dvacetikoru-

nou za žlutou kytičku. 
Můžete také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777.
DĚKUJEME VÁM!

Pozvánka

Výlety pro seniory v květnu

Nejdůležitější povinnosti pro držitele psa, které vyplývají 
z obecně závazných vyhlášek města Prostějova

Každý občan města Prostějo-
va, ale i právnická osoba se síd-
lem na území města Prostějova, 
který má v  držení psa staršího 
3 měsíců (dále jen „poplatník“ 
nebo „držitel“), je povinen 
ohlásit tuto skutečnost správci 
poplatku na Finančním odboru 
Magistrátu města Prostějova, a 
to formou vyplnění formuláře 
Ohlášení poplatkové povinnos-
ti, který je k dispozici u správce 
poplatku nebo na webových 
stránkách města Prostějova. 

V  případě jakýchkoli změn, 
které mají vliv na výši poplat-
ku, jako je např. změna držite-
le, uhynutí psa, změna místa 
pobytu nebo sídla držitele, při-
znání starobního, invalidního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu (nutno doložit výmě-
rem z  OSSZ) apod., je poplat-
ník povinen tuto změnu ohlásit 
správci poplatku nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy tato změna 
nastala. Pro rok 2014 je poplat-
ník povinen uhradit poplatek 

nejpozději do 31. 5. 2014. Výše 
uvedené povinnosti vychází 
z obecně závazné vyhlášky měs-
ta Prostějova č. 8/2010 o míst-
ním poplatku ze psů. 

Kromě ohlašovací a po-
platkové povinnosti má drži-
tel také povinnost nechat psa 
trvale označit elektronickým 
čipem nebo tetováním, a to 
nejpozději do 7 měsíců stáří 
psa nebo do 30 dnů ode dne, 
od kterého má držitel psa star-
šího 7 měsíců v  držení. Tato 

povinnost vychází z  ustano-
vení obecně závazné vyhlášky 
č.4/2009 o trvalém označová-
ní psů. Za trvalé označení psa 
může držitel požádat o příspě-
vek na označení ve výši 200 
Kč po předložení povinných 
dokladů, a to opět na Finanč-
ním odboru Magistrátu města 
Prostějova.

Na závěr uvádíme, že v pří-
padě úmrtí poplatníka vymáhá 
správce poplatku nedoplatek 
po dědici, naopak přeplatek se 

vrací na žádost dědice, která 
musí být doložena usnesením 
soudu. Dědic zároveň ohlásí 
správci poplatku nového drži-
tele psa.

Bližší informace a formuláře 
najdete na webových stránkách 
města Prostějova www.pros-
tejov.eu    Občan > Potřebuji 
vyřídit - formuláře > Finanční 
odbor > v  tabulce „Druh pro-
blematiky“ si zvolíte Místní 
poplatek ze psů nebo Označení 
psů> .
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Prostějov získal za rok 2013 
nejlepší ratingové hodnoce-
ní ve své historii, konkrétně 
známku Aa.1cz s pozitivním 
výhledem. Rating zpracovala 
pro město renomovaná agen-
tura Moody´s.

Hlavním faktorem pozitiv-
ně ovlivňujícím národní rating 
statutárního města Prostějov 
na úrovni Aa1.cz je kontinuální 
pokles jeho zadluženosti, zesíle-
ný závazkem současného vede-
ní města udržet nízkou úroveň 
dluhu. Rating města je dále 
podpořen dosavadními solidní-
mi provozními a rozpočtovými 
výsledky. Rating je však zároveň 
omezen ambiciózním investič-
ním plánem Prostějova, který 

v roce 2013 vedl k navýšení 
kapitálových výdajů. Vyšší kapi-
tálové výdaje a postupné snižo-
vání zásob městského majetku 
vhodného k prodeji by mohly 
oslabit dosavadní vysokou ka-
pacitu města pro samofinanco-
vání svých kapitálových výdajů 
a oslabit solidní hotovostní re-
zervy. Rating bere v úvahu také, 
pro český municipální sektor 
typickou, omezenou flexibilitu 
provozních příjmů a výdajů. 

V letech 2009 až 2013 dosa-
hovalo statutární město Prostějov 
solidních provozních přebytků. V 
roce 2013 narostl hrubý provozní 
výsledek nad 25 % provozních 
příjmů z již tak vynikající úrov-
ně 21 % v roce 2012. Hlavním 

faktorem tohoto meziročního 
navýšení byl 7% růst provozních 
příjmů související s vyššími 
příjmy ze sdílených daní, které 
posílily z důvodu nárůstu ce-
lostátního výběru daní a nové-
ho rozpočtového určení daní. 
Dalším faktorem přispívajícím 
k dobrým provozním výsled-
kům města byl stabilní vývoj 
provozních výdajů, které v me-
ziročním srovnání zůstaly bez 
významných změn. Podle ratin-
gového výroku Moody´s budou 
provozní přebytky města záviset 
hlavně na růstu příjmů, jelikož 
v letech 2009 až 2013 se značně 
zmenšil prostor pro výrazná vý-
dajová úsporná opatření. V roce 
2014 by měl mírný hospodářský 

růst zajistit přinejmenším mír-
ný nárůst příjmů.

Město Prostějov si nechává 
zpracovávat ratingové hodno-

cení již od roku 2002. Po celou 
dobu si udržuje pozici mezi nej-
lépe hospodařícími městy v celé 
České republice. -red-

Prostějov patří k nejlepším hospodářům v republice

INZERCE

Hlasování 
do přenosné 

volební schránky
Volič může požádat ze zá-

važných, zejména zdravotních 
důvodů, obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v 
územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. V 
takovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou, 
hlasovacími lístky a výpisem ze 
seznamu pro volby do Evrop-
ského parlamentu.

V případě zájmu o přenos-
nou volební schránku můžete 
kontaktovat pověřené zaměst-
nance:
Ing. Petra Galetková   Tel. 582 329 760
Žaneta Urbanovská   Tel. 582 329 706
Mgr. Marie Javůrková   Tel. 582 329 144
Alena Veverková Tel. 582 329 778
Phdr. Olga Vysloužilová   Tel. 582 329 129

Možnost hlasovat na voličský průkaz na území České 
republiky při volbách do Evropského parlamentu

Volič, který se nebude zdržo-
vat v době voleb do Evropského 
parlamentu konaných ve dnech 
23. a 24.  května 2014 ve voleb-
ním okrsku v místě svého trvalé-
ho pobytu, avšak na území České 
republiky, může hlasovat za pod-
mínek stanovených zákonem 
o volbách do Evropského par-
lamentu na voličský průkaz na 
území České republiky v jakém-
koliv stálém volebním okrsku. 

Způsob a podmínky vydání 
voličského průkazu pro volby 
do Evropského parlamentu sně-
movny jsou uvedeny v § 30 zá-
kona o volbách do Evropského 
parlamentu.

Voličský průkaz vydává 
obecní úřad voliči, který je u 
tohoto obecního úřadu zapsán 
v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu a ne-
bude moci nebo nehodlá volit 
ve volebním okrsku, pro který 
je tento seznam veden. 

Volič, který je zapsán v se-
znamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu, může 
požádat o vydání voličského 
průkazu nejdříve ode dne vy-
hlášení voleb, a to 

písemnou žádostí zaslanou 
poštou, opatřenou ověřeným 
podpisem voliče; ověřený pod-
pis žadatele zákon vyžaduje 
proto, aby byl volič, který o vy-
dání voličského průkazu žádá, 
chráněn před zneužitím tohoto 
institutu. Pro písemnou žádost 
o vydání voličského průkazu 
není žádný předepsaný formu-
lář. Žádost musí být příslušné-
mu obecnímu úřadu doručena 
nejpozději do 8. května 2014. 

písemnou žádostí zasla-
nou prostřednictvím datové 
schránky fyzické osoby nebo 
e- mailem podepsaným zaruče-
ným elektronickým podpisem. 
Žádost musí být příslušnému 
obecnímu úřadu doručena nej-

později do 8. května 2014. 
Písemnou žádostí podanou 

osobně na ohlašovně přísluš-
ného obecního úřadu; v tomto 
případě není požadován ověře-
ný podpis, o vydání voličského 
průkazu lze požádat do 8. květ-
na 2014 do 16.00 hod. 

Obecní úřad voličský průkaz 
nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 8. května 2014, předá 
osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověře-
ným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průka-
zu, anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu.

Na základě ustanovení §  30 
odst. 3 zákona o volbách do Ev-
ropského parlamentu opravňu-
je voličský průkaz k hlasování 
ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu v jakémkoli voleb-
ním okrsku na území České 
republiky.

Volič, který se dostavil do vo-

lební místnosti s voličským prů-
kazem, je povinen po prokázání 
totožnosti a státního občanství 
tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi, která jej přiloží 
k výpisu ze seznamu pro volby 
do Evropského parlamentu a 
voliče do tohoto výpisu dopíše. 

Voličský průkaz může vydá-
vat také zastupitelský úřad, za 
stejných podmínek jako obec-
ní úřad, na žádost voliče, který 
je u něj zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů.

Dne 8. 5 .2014 končí lhůta, 
musí být na příslušný úřad do-
ručena žádost o vydání volič-
ského průkazu. Z toho důvodu 
bude od 8:00 do 16:00 hod. pro 
potřeby osobního podání žá-
dosti o vydání voličského prů-
kazu otevřen Magistrát města 
Prostějova, oddělení registru 
obyvatel, občanských průkazů a 
cestovních dokladů- přepážka 
ohlašovny, Školní 4.
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1.  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:    
v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin  
do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v budově 
Magistrátu města Prostějo-
va, nám. TGM 130/14, Pro-
stějov, přízemí, místnost č. 5
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dukelská brána
Filipcovo náměstí
Hlaváčkovo náměstí
Knihařská
Kramářská
nám. E. Husserla
nám. Svat. Čecha
nám. T.G. Masaryka
Svatoplukova č.or. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
Šerhovní
Školní
U spořitelny
Žižkovo nám. 

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v budově 
Středního odborného učiliště 
obchodního Prostějov, nám. 
E. Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Demelova
Hradební
Komenského
Kostelní
Koželuhova
Křížkovského
Libušinka- jen lichá
Lutinovova
Netušilova
Petrské nám.
Sádky
Sušilova
Tylova č.or.2-16
Uprkova
Újezd
Wolkerova

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v budově
Art-Econ - Střední školy 
Prostějov, s.r.o., Husovo 
nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Husovo nám.
Jihoslovanská
Joštovo nám.
Karlov
Kojetínská
Kralická
Na příhoně
Pražská
Předina
Rozhonova
Slezská

Sokolská
Švabinského
Trávnická
U Spalovny
Winklerova
Za Sokolskou

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost v budově
Art-Econ - Střední školy 
Prostějov, s.r.o., Husovo 
nám. 91, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Areál Agrostroje  
Hvězda
Janáčkova
Přemyslovka
Svatoplukova
   - sudá od č. 8 – do konce
   - lichá od č. 13 – do konce
Třebízského
Vladimíra Ambrose
Vrahovická od 1 – 45
Vrchlického
č.e. 228,  č.p. 4620,4623

ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost v budově 
Družiny mládeže, Erbeno-
va 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Aloise Krále
Budovcova
Českobratrská
Divišova
Erbenova
Kollárova
Lužická
Milíčova
nám. Padlých hrdinů
nám. Spojenců
nám. U kalicha
Slovenská
č.p. 4302,

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 
52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Arbesovo nám.
Barákova
Hybešova
Jana Kuchaře
Konečná
Kotěrova 
Kotkova
Močidýlka
nám. Odboje
Neumannovo nám.

Olomoucká 64 – 120
Říční lokalita Prostějov
Tovačovského
Třískova
Veleslavínská 
Vencovského
Vítězslava Nezvala
Vojtěcha Outraty
Vrlova
Za Kotkovou
Za Olomouckou
Za Vrlovou
Zborov
č.e. 223,224,

ve volebním okrsku č. 7 
je volební místnost v budově 
Středního odborného učiliště 
obchodního Prostějov, nám. 
E. Husserla 1, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Havlíčkova
Olomoucká 1 – 57
Partyzánská
Sladkovského
Šafaříkova
Vápenice
Vojáčkovo nám.
Za Místním nádražím
č.e. 246,

ve volebním okrsku č. 8 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 
52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
sídl. E. Beneše 1/1 – 18/24
Sportovní

ve volebním okrsku č. 9 
je volební místnost v budově 
Základní školy E. Valenty 
52, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Atletická
Bratří Čapků
Edvarda Valenty
Krásná
Květná
Na výsluní
Olympijská
Pod Kosířem od č. 41 do 
konce, + č.e. 215
Příční
Sadová
sídl. E. Beneše 18/25 – 20/38
Strojnická
Tyršova
Wolfova
č.e. 5022

ve volebním okrsku č. 10 
je volební místnost v budově 
Základní školy  T.G.Masaryka, 
Skálovo nám. 5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 

pobytu:
Daliborka
Hanačka
Martinákova
ÚSP Martinákova 9
Palečkova
Pod Kosířem 1 – 40
Přikrylovo nám.
Rejskova

ve volebním okrsku č. 11 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Fanderlíkova  č.or. 
5-24+26,28,30,32,34,36,36A,
Gen. Dudy
Gen. Sachera
J.B. Pecky
Legionářská
U Stadionu
Valašská
Wichterlova lokalita Čecho-
vice i Krasice
Za velodromem

ve volebním okrsku č. 12 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Beskydská
Dykova
Fanderlíkova č. or. 25, 25a, 27, 
29, 31, 33 a od 37 do konce
Hacarova
Chodská
Jana Švermy
Kováříkova
Kpt. O. Jaroše od č.or.3a – 21
Krapkova
Lomená
Nerudova od č.or. 57 do konce 
ÚSP Nerudova 70
Obránců míru
Polišenského
Slovácká
Šumavská
č.e. 203

ve volebním okrsku č. 13 
je volební místnost v budově 
Základní školy T.G. Masa-
ryka, Skálovo nám. 5, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Blahoslavova
Floriána Nováka
Floriánské nám.
Fügnerova
Hliníky
Jiráskovo nám.
Kostelecká

Kravařova
Mlýnská
Palackého
Pernštýnské nám.
Plumlovská č. or. 3 – 26, + 28, 
30, 32
Podjezd
Skálovo nám.
Za Kosteleckou ul.
č.e. 208, 5026, 5122, 5123, 
5133, + č. p. 4585

ve volebním okrsku č. 14 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Jana Železného Pro-
stějov, Sídl. Svobody 24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Brandlova
Česká
Jungmannova
Kolářovy sady
Krátká
Máchova
Mánesova
Plumlovská č. or. 27, 27a, 29, 
29a, + od č. or. 33-56
Riegrova
Rostislavova
Šlikova

ve volebním okrsku č. 15 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bezručovo nám.
Březinova
Dělnická
Melantrichova
nám. Práce
Nerudova od č.or.1 – 56
Plumlovská od č. or.57 – 132
Polská
Resslova
Ruská
Za Plumlovskou lokalita PV 
i Krasice

ve volebním okrsku č. 16 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Antonína Slavíčka
Mathonova
Nová nemocnice

ve volebním okrsku č. 17 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov

pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Václava Špály

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Jana Zrzavého

ve volebním okrsku č. 19 
je volební místnost v budově
Základní školy a mateřské 
školy Melantrichova 60, Pro-
stějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Aloise Fišárka
Bohumíra Dvorského
Cyrila Boudy
Emila Králíka
K.H. Kepky
Karla Svolinského
Kpt. O. Jaroše 23, 25, 27, 29, 
31, 33
Plumlovská č.p. 4126
Stanislava Suchardy

ve volebním okrsku č. 20 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Jana Železného Pro-
stějov, Sídl. Svobody 24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Sídl. Svobody č.or.1-29

ve volebním okrsku č. 21 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Jana Železného Pro-
stějov, Sídl. Svobody 24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Sídl. Svobody č. or. 38-53, 
62-74

ve volebním okrsku č. 22 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Jana Železného Pro-
stějov, Sídl. Svobody 24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Anenská
Anglická
Belgická
Sídl. Svobody č.or. 30-37, 54-
61, 75-79.
U sv. Anny

Oznámení o době a místě konání    voleb do Evropského parlamentu
primátor Statutárního města Prostějova podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 

do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje
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Oznámení o době a místě konání    voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 23 

je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Jana Železného Pros-
tějov, Sídl. Svobody  24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Finská
Francouzská
Holandská
Italská
J.V. Myslbeka lokalita PV
Norská
Švýcarská

ve volebním okrsku č. 24 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Jana Železného Pro-
stějov, Sídl. Svobody 24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bohumíra Šmerala
Drozdovice
Na hrázi
Průchozí
č.e. 195

ve volebním okrsku č. 25 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, 
Moravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Krasická jen lokalita Krasice 
(mimo domy 49,51,53,53a.)
viz.volební okrsek 26
Moravská lokalita PV i Kra-
sice  

ve volebním okrsku č. 26 
je volební místnost v budově 
Základní školy a mateřské 
školy Jana Železného Pro-
stějov, Sídl. Svobody 24/79, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dr. Uhra
Jaroslava Kaštila
Jaroslava Kučery
Javoříčská
Krasická jen lokalita PV + z 
lokal. Krasice č. or. 49, 51, 53, 
53a.
Vasila Škracha
Vícovská
V polích

ve volebním okrsku č. 27 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Boženy Němcové
Jana Olivetského
Okružní č.or. 199 – 215,
Pod Záhořím

Raisova
Určická
Za Určickou
č.e.191,5060,

ve volebním okrsku č. 28 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bulharská
Dr. Horáka
Okružní 189 – 197
Rumunská
Stanislava Manharda č. or. 
1 – 23
Waitova
Werichova

ve volebním okrsku č. 29 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Družstevní č.or. 1 – 9
Krokova
Poděbradovo nám.
Stanislava Manharda č.or. 
24 – 39
Vodní
Žeranovská

ve volebním okrsku č. 30 
je volební místnost v budově 
Základní školy Dr. Horáka 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Družstevní č.or.11 – 17
Mozartova
Okružní č.or.150 – 183

ve volebním okrsku č. 31 
je volební místnost v budově
Reálného gymnázia a zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Brněnská
Tetín
Za Brněnskou ulicí
č.e. 5129

ve volebním okrsku č. 32 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dobrovského
Libušinka jen sudá
Tylova 18 – 28

ve volebním okrsku č. 33 
je volební místnost v budově 

Reálného gymnázia a zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Balbínova
Kazín
Pešinova
Tylova 32 – 90

ve volebním okrsku č. 34 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní celá, mimo domy č.or. 
26,28,30,32,34,36,viz.volební 
okrsek 35
Mojmírova
Okružní 105 – 131
Rovná
č.e. 218,244,245,

ve volebním okrsku č. 35 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 
5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dolní č.or. 26,28,30,32,34,36,
Dvořákova – sudá čísla
Letecká
Okružní 57 – 73, 
Šárka 44 – 62
č.e. 247, + č.p. 4510,

ve volebním okrsku č. 36 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Dvořákova 
5, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Dvořákova č.or. 1,3,5,
Ječmínkova
Jezdecká
Okružní č.or. 2 –10 a č.or. 89 
– 97+č.p.4200,
Puškinova

Šárka č.or.1 – 23

ve volebním okrsku č. 37 
je volební místnost v budově 
Reálného gymnázia a zá-
kladní školy Studentská 2, 
Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Lidická /celá mimo č.or. 
86(viz.volební okrsek 44)/
Okružní 75 – 85
Spitznerova
Studentská
Šárka 24 – 42
č.e. 5052

ve volebním okrsku č. 38 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Krasice, 

Moravská 30, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Krasice-č.evidenční
Brodecká
Elišky Krásnohorské
Foersterova jen lokalita Kra-
sice
Gabriely Preissové
Gen. Kraváka
Hloučelní
Hyacintová
J.V. Myslbeka jen lokalita 
Krasice
Josefa Lady
Kelčická
Kosířská
Luční  jen lokalita Krasice
Na Brachlavě
Na okraji
Na vyhlídce
nám. J.V. Sládka
Plumlovská jen lokalita Kra-
sice
Rudolfa Těsnohlídka
Stroupežnického
Trnková
Tulipánová
Zahradní
Západní
Zlechovská
č.p. Krasice 391,

ve volebním okrsku č. 39 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Smetanova 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Jana Rokycany
Jaroslava Křičky
Josefa Hory
Kopečného
Kpt. Nálepky
Krumlovského
Marie Majerové
Poláčkova
Smetanova
Střížova
Tylšarova
Vrahovická od 46 – 170
Zátiší
Zikmunda Wintra
Za ulicí Josefa Hory
Za ulicí kpt. Nálepky 

č.e. 198,

ve volebním okrsku č. 40 
je volební místnost v budově 
Mateřské školy Smetanova 
24, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Bohuslava Martinů
Josefa Suka
Kubelíkova
Marie Pujmanové
Oskara Nedbala
Otakara Ostrčila
Podivínského
Průmyslová
Říční lokalita Vrahovice

sídl. Svornosti
Tovární
Václava Talicha
Vítězslava Nováka
Za drahou 
č.e. 9, 998,

ve volebním okrsku č. 41 
je volební místnost v budově 
Klubovny Čs. armádního 
sboru 72, Prostějov
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Vrahovice-č.evidenční 
Čechůvky
Čs. arm. sboru
Čs. odboje
Hrázky
Husitská
Ivana Olbrachta
Jano Köhlera
Jaselská
Karolíny Světlé
Košická
Kyjevská
Majakovského
Mikoláše Alše
Petra Jilemnického
Pod Svahem
Prešovská
Sokolovská
Staškova
Trpínky
U cihelny
Vrahovická od č.or.171-do 
konce+č.p.711
č.p. 264,641,748,

ve volebním okrsku č. 42 
je volební místnost v budově 
Základní školy Čechovice, 
Čechovická 53, Prostějov - 
Čechovice
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu: 
Čechovice-č.evid.+č.popisná 
bez přiděl.ulice
5. května jen lokalita Čechovice
Čechovická
Duhová
Esperantská
Foersterova jen lokalita Čechovice
Habrová
Jabloňová
Ječná
K rybníku
Kaštanová lokalita Čechovi-
ce a Domamyslice

Lipová
Luční - v lokalitě Čechovice
Na blatech jen lokalita Čechovice
Ovesná
Ovocná
Plumlovská jen lokalita Čechovice 
Průchodní
Slunečná
Třešňová
V zahradách
Višňová
Vřesová
Žitná 1 – 13,a,b,

ve volebním okrsku č. 43 
je volební místnost v budově 
ZD Moravan Domamysli-
ce, Domamyslická 126
Prostějov - Domamyslice
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Domamyslice-č.evidenční
5. května jen lokalita Doma-
myslice
Akátová
Borová
Domamyslická
Družební
Jasanová
Jasmínová
Javorová
Karafiátová
Lísková
Na blatech jen lokalita Do-
mamyslice
Na splávku
Olšová
Ořechová
Plumlovská jen lokalita Do-
mamyslice
Pod vinohrádkem
Růžová
Šeříková
Šípková
V loučkách
Vrbová
Za humny
Žitná 14 – 22

ve volebním okrsku 
č. 44 

je volební místnost v budově 
Klubovny Žešov č. 39 (bý-
valá budova MNV)
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
Žešov č.evidenční
ÚSP Lidická 86
Žešov

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy proká-
že svoji totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky, cestov-
ním průkazem České republiky) nebo totožnost a státní 
občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis 
v evidenci obyvatel. 
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb do Evropského parlamentu volič může ob-
držet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Prostějově 7. dubna  2014
 Miroslav Pišťák
 primátor statutárního města Prostějova, v.r.
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Informace

Činnost Skupiny prevence
Besedy v základních 

školách
Letopočet 2013 byl pro Měst-

skou policii Prostějov již dva-
náctým rokem, kdy pravidelně  
dochází strážníci Skupiny pre-
vence do všech prostějovských 
základních škol. „Ředitelé obdrží 
na začátku školního roku daný 
harmonogram, a poté se besedy 
uskuteční v jednotlivých měsících 
na nejrůznější témata, jako třeba 
dopravní výchova, bezpečná ces-
ta do školy, pravidla chování ven-
ku, osobní bezpečnost a podob-
ně,“ vysvětluje Jana Adámková ze 
Skupiny prevence městské policie 
s tím, že nad rámec časového plá-
nu se uskutečnila i beseda v osmé 
třídě na téma „kyberšikana“. 

Ostatní besedy

„V průběhu roku navštěvujeme 
mateřské školy, Domov mládeže se 
sídlem na ulici Palečkova  a dochá-
zíme do různých organizací. Také 
zde realizujeme besedy zejména na 
základě žádosti učitelů a zástupců 
sdružení,“ dodala Adámková. 

TRIVIS - beseda na téma:                 
Přednáška pro seniory v domě

-  úkoly MP, pravomoce                         
s pečovatelskou službou                                   

-  časté přestupky ve městě                       
(Polišenského ulice)

Jednotka sboru dobrovolných 
hasièů města Prostějova

se představuje
Jednotka SDH města má 

60 členů a je organizovaná do 
družstev Čechovice, Domamys-
lice, Krasice, Žešov a čety o dvou 
družstvech ve Vrahovicích. 
Jednotka je zařazena do požár-
ního poplachového plánu kraje 
a vyjíždí k požárům, dopravním 
nehodám a dalším mimořádným 
událostem na území města a kra-
je. V rozpočtu města Prostějova je 
každoročně vyčleněna částka na 
provoz jednotky a její vybavení 
materiálem technikou a pracov-
ními pomůckami. Technika i 
materiál se při zásazích a výcviku 
opotřebovává a musí být proto 
doplňován a obměňován.

Za poslední dva roky podpo-
řilo město Prostějov jednotku ze 
svého rozpočtu více než 2 miliony 
korun:

Celková částka schválená 
v rozpočtu města na rok 2012 pro 
činnost Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města Prostějova byla  
1 124 000,- Kč.  Z této částky činily 
výdaje na zajištění akceschopnos-
ti JPO II Vrahovice sumu 547 
000,- Kč. Dále byly realizovány 
nákupy ochranných pomůcek, 
věcného vybavení, PHM, opravy 
a údržba techniky a zařízení, které 
jsou v  užívání 5 družstev JSDH 

města Prostějova; bylo takto roz-
děleno 577 000,- Kč. Pro doplnění 
vybavení jednotky bylo pořízeno 
nové vybavení jako: hydraulická 
vyprošťovací sada, dva komplety 
dýchacích přístrojů, 4 páry hasič-
ské zásahové obuvi. Za finanční 
spoluúčasti Olomouckého kra-
je byly dále pořízeny ochranné 
oděvy pro likvidaci požárů, pra-
covní stejnokroje, zásahové ru-
kavice, přilby Gallet se svítilnami.

V  roce 2013 byla celková 
částka schválená v  rozpočtu 
města pro činnost Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů města 
Prostějova 1 096 000,- Kč.  Z této 
sumy činily výdaje na zajištění 
akceschopnosti JPO II částku 
577 000,- Kč. Z vyčleněných pro-
středků se podařilo realizovat i 
nákupy ochranných pomůcek, 
věcného vybavení, PHM, opravy 
a údržba techniky a zařízení, které 
jsou v užívání pěti družstev JSDH 
města Prostějova; bylo tak rozdě-
leno 315 000,- Kč. Pro doplnění 
vybavení jednotky bylo pořízeno 
nové vybavení, konkrétně dva 
komplety dýchacích přístrojů, 
zásahové hadice s příslušenstvím, 
zásahové komplety Fireman, 
přílby Gallet, svítilny, zásahové 
rukavice.   -vj- 

Celkový přehled besed za rok  2013 
na prostějovských základních školách.

Ročník Počet tříd Počet 
žáků

Počet 
hodin

Počet 
besed

I. 20  468  39  39  
II. 14  314 14  14  
III. 19 435 72  36  
IV. 15 343 15  15 
V. 19 413  76  38 

VI. 17 400 34 17 
VIII. 1 21 1 1
IX. 16 286 48  16  

CELKEM 121  2680  299 176 

Souhrn  besed pro školy a  veřejnost za rok 2013
Besedy pro ZŠ v PV – dle 
harmonogramu

Besed
 176

 hodin
299

dětí
2680

Ostatní besedy pro  ZŠ, SŠ, MŠ
 (Besedy MŠ, Domov mládeže,
Střední školaTrivis, Gymnázium 
J.Wolkera)

  besed
16

  hodin
20

dětí
546

CELKEM BESED PRO DĚTI  
A MLÁDEŽ V ROCE 2013

BESED
 192

HODIN
319

 DĚTÍ
3226

Besedy pro veřejnost, setkání s mládeží atd.
 (Dětské slyšení - Duha, dům 
s pečov. službou - Polišenského,                        
Národní dům – „Bezpečnost  seniorů 
“, Lipka – „Být v bezpečí“)

4 
besedy 8 hodin občanů

        119

CELKEM BESED ZA ROK  2013 BESED
196

HODIN
327

OBČANŮ
3345

První ètvrtletí z pohledu policie a řeèi èísel
Za první tři měsíce letošního 

roku policisté Územního odbo-
ru Prostějov šetřili celkem 606 
trestných činů. 

„Z tohoto počtu bylo doposud 
objasněno 49,67%, což je 301 skut-
ků. Není bez zajímavosti, že tak 
z  pohledu efektivity zaujímá náš 
region čelní místo v Olomouckém 
kraji,“ říká vedoucí Územního 
odboru Policie ČR Prostějov plk. 
Mgr. Pavel Novák (na snímku).

Do počtu šetřených skutků se 
často promítají realizace provádě-
né k eliminaci tzv. nápadu trestné 
činnosti. „V letošním roce se jed-
nalo zejména o drogovou a majet-
kovou kriminalitu, v předchozích 
letech o krádeže barevných kovů 
nebo odcizování motorových 
vozidel,“ pokračuje Novák s tím, 
že i nadále je jednou z priorit pro 
policisty boj s drogami a drobnou 
kriminalitou: „Letos bylo odhale-
no 9 pěstíren, 2 varny pervitinu 
a došlo zejména k rozbití sítě vý-
robců a distributorů omamných 

a psychotropních látek, kdy hlav-
ní organizátoři za svou činnost 
jsou stíháni vazebně“. 

V drobné, resp. tzv. „bagatelní“ 
kriminalitě, zaujímá významný 
podíl vloupání do vozidel a krá-
deže kabelek i peněženek zejmé-
na v obchodních centrech a jejich 
bezprostřední blízkosti. „Letos 
celkově evidujeme 60 vloupání do 
vozidel, z nichž plných 80% bylo 
neuzamčeno, a 93 odcizených 
kabelek, peněženek, mobilů atp. 
V drtivé většině těmto skutků na-
hrávají sami okradení. Ponechávají 
své věci bez dozoru, navíc mnohdy 
v  nezajištěných vozidlech a ne-
nechavcům tak přímo nahrávají. 
Přestože policie neustále apeluje na 
obezřetnost, neponechávání si věcí 
bez dozoru a provádí prakticky 
nepřetržitě osvětové a preventivní 
akce, zadrželo i několik pachatelů, 
přetrvává u našich spoluobčanů 
lehkomyslnost, která jim následně 
přináší majetkové škody a policii 
čas i práci, kterou by jinak věno-

vali činnostem ve prospěch lidí 
v  našem regionu. Je proto nutné 
připomenout, že AUTO NENÍ 
TREZOR a své cennosti, věci i 
doklady je nezbytné si chránit“, do-
dává vedoucí Územního odboru 
Policie ČR Prostějov Pavel Novák.

Z pohledu bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu lze 
pozitivně hodnotit pokles po-
čtu dopravních nehod, naproti 
tomu jejich závažné následky 
jsou vnímány velmi negativ-
ně. I proto probíhá celá řada 
cíleně zaměřených dopravně 
bezpečnostních akcí. Výrazně 
ohroženou skupinou účastníků 
silničního provozu jsou chodci 
a cyklisté. Proto i výbava kol, 
užívání ochranných pomůcek 
a reflexních prvků může sehrát 
rozhodující roli při předcházení 
střetů a zranění.

V  hodnoceném období letos 
policisté zadrželi 133 řidičů po 
požití alkoholu a drog. Z  tohoto 
počtu bylo řešeno 30 řidičů, u kte-

rých byla detekována hladina al-
koholu vyšší, než 1 promile, 37 pak 
sedlo za volant pod vlivem omam-
ných a psychotropních látek!  

„Přestože v mnoha ohledech 
lze první kvartál z pohledu po-
licie hodnotit pozitivně, náš 
region je regionem v  porov-
nání s  řadou jiných výrazně 
bezpečnější, na místě je apel ke 
spoluobčanům, aby byli obe-
zřetní, vnímaví a racionální. 
Přeji si, aby policisty potkávali 
raději při preventivních a osvě-
tových akcích, než při šetření 
protiprávního jednání,“ uzavírá 
Novák.   -red-

Vývoj nehodovosti a jejich následků za první čtvrtletí roku
2012 2013 2014

Počet nehod 154 139 103
Počet usmrcených 0 1 4
Těžce zraněných 2 5 8
Lehce zraněných 49 50 45

Počty řidičů zadržených po požití alkoholu a drog v 1. čtvrtletí 
2012 2013 2014

Alkohol do 1 promile 78 58 66
Drogy 25 57 37
Alkohol nad 1 promile 25 17 30
Celkem 128 132 133

Kriminalita v teritoriu okresu Prostějov za 1. čtvrtletí
2010 2011 2012 2013 2014

Počet trestných činů 560 653 756 507 606
Objasněno 202 232 321 230 301
% objasněnosti 36,07 35,53 42,46 45,36 49,67



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

30. dubna 2014 Strana 9

Prostějovské radniční listy

Stalo se již železným pravidlem, 
že v  prvním kvartálu roku pozvou 
členové Zastupitelstva dětí a mlá-
deže města Prostějova nejvyšší 
představitele města Prostějova na 
Dětské slyšení, kde je konfrontují 
se svými dotazy na rozličná témata. 

Letos se uvolnil první náměstek 
našeho primátora Jiří Pospíšil. Se 
svým údělem se porval se ctí, neboť 
drtivou většinu dotazů odpověděl 
fundovaně. Dotazy téměř stovky zá-
stupců prostějovských základních a 
středních škol se točily kolem gene-
relu cyklostezek, chodníků, multi-
funkčního centra, tržnice či koupa-
lišť. Oproti minulým letům probíhala 
diskuze poklidně, neboť žádný dotaz 
nevykolejil hosta z  radnice a žádná 
jeho odpověď nevykolejila ani jeho 
posluchače. 

„Musím říct, že navzdory stresům 
před akcí, zda někdo z  radnice do-
razí, jsme s  průběhem spokojeni. O 
dotazy nebyla nouze, líbilo se mi, že 
se děti a studenti ptali s  respektem, 
ale také sebevědomě. V  minulosti 
jsem zažil nervozitu mladých tazate-
lů, kteří někdy ani nedokončili větu. 
To dnes nebylo a vše probíhalo přiro-
zeně. Možná k  tomu přispěla osoba 

Jiřího Pospíšila, který svou pedago-
gickou minulost nezapře. Holky do-

konce našeho hosta hodnotily jako 
štramáka, takže si je získal po všech 
stránkách,“ zhodnotil akci koordiná-
tor Zastupitelstva dětí a mládeže Jan 
Zatloukal.

„Musím říci, že dětské slyšení bylo 
opravdu na úrovni. Líbilo se mi, že 
mí mladší kolegové mají zájem o dění 
ve městě. Vždy odcházím s  novými 
poznatky a nápady. Mezi žáky a stu-
denty jsem se cítil velmi příjemně a 
doufám, že jsem i svými odpověďmi 
přispěl k objasnění některých záleži-
tostí, které mnohým nebyly jasné,“ 
sdělil po uzavření diskuse Jiří Pospí-
šil.

Po odchodu náměstka Pospíšila 
pokračovala akce pracovními stoly. 
Účastníci slyšení se rozdělili do šesti 
skupin, v nichž zpracovávali témata 
jednotlivých workshopů. Cílem těch-
to debat byl brainstorming postojů 
k  různým oblastem společenského 

života. Velký ohlas sklidila tématika 
konzervativních a liberálních posto-
jů ve věci trestu smrti, euthanasie, in-
terrupce, registrovaného partnerství 
či lidských práv a osobnosti učitele. 
Velmi živo bylo u stolu, který rozebí-
ral, zda by se měly zavést školní uni-
formy. Tradiční prostějovské téma 
řešilo, co vylepšit ve společenském 
životě v  našem městě. Velmi zají-
mavé bylo i shrnutí, jaká nebezpečí 
se skrývají v  sociálních sítích. Tato 
problematika se označuje moderním 
slovem kyberšikana. 

První místostarostka zastupitelstva 
Nikol Srostlíková uzavřela úterní do-
poledne slovy: „Oddychla jsem si. Při 
každé takové akci toho máme plné 
kecky, nervozita, zda vše klapne, jak 
budou hosté u nás spokojeni. Myslím 
si, že oboje dopadlo dobře. Letošní 
slyšení bylo zatím nejlepší, jaké pa-
matuji“. -red-

Informace

INZERCE

INTERNET
TELEVIZE

TELEFON

www.infos.cz
INFOS Art, s.r.o., Barákova 5, 796 01 Prostějov

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

INZERCE

Náměstek Pospíšil pod palbou studentských dotazů
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5. 5. BLOK č. 16
Josefa Lady (severní obslužná), U 
Stadionu, U Stadionu – parkoviště, U 
Stadionu – cyklostezka, Za Velodro-
mem, Valašská, Polišenského, Haca-
rova, Hacarova – 3 parkoviště

6. 5. BLOK č. 17
Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, 
Bří Čapků, Tyršova – Pod Kosířem 
– cyklostezka podél trati, Tyršova, 
Sportovní (Pod Kosířem – Bří Čap-
ků), Olympijská, Sportovní – parko-
viště (Pod Kosířem – Bří Čapků), Pod 
Kosířem – parkoviště 1, Pod Kosířem 
– parkoviště 2

13. 5. BLOK č. 18
Rejskova, Přikrylovo nám., Dalibor-
ka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíč-
kova, Sladkovského, Sladkovského 
cyklostezka

14. 5. BLOK č. 19
Wolfova, Příční, Strojnická, Květ-
ná, Sportovní (Pod Kosířem – E. 
Valenty), Krásná, Na Výsluní, Sa-
dová, Za Místním nádražím (Pod 
Kosířem – sportovní hala), Za ul. 
Květnou

15. 5. BLOK č. 20
E. Valenty, Veleslavínská, Sídl. E. Bene-
še kom. + parkoviště 2 u ul. Veleslavín-
ské, Sídl. E. Beneše kom. + parkoviště 
3 u kotelny, Sídl. E. Beneše kom. + 
parkoviště 4 u Promedica, E. Valen-
ty – zálivka – parkoviště, Olomoucká 
komunikace + chodník (sídliště E. 
Beneše – most Hloučela), Cyklostezka 
(sídliště E. Beneše -  most Hloučela)

20. 5. BLOK č. 21
Sídl. E. Beneše – vnitroblok, Sídl. E. 
Beneše – vnitroblok – parkoviště 1 za 
El. Spáčil, Sladkovského – E. Valenty 
– chodník, Olomoucká (Barákova II – 
Vrlova), Za Místním nádražím (Havlíč-
kova – sportovní hala), Olomoucká 
– Havlíčkova, (Za Místním nádražím), 
Olomoucká – Havlíčkova parkoviště, 
(Za Místním nádražím), Barákova II 
(Olomoucká – Kotkova), Kotkova, To-
vačovského, V. Outraty (Olomoucká – 
Kotkova), Sladkovského parkoviště, vý-
kupny ovoce, u pošty a budovy nádraží

21. 5. BLOK č. 22
Nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, 
Neumanovo nám., Vrlova, Kotěrova, 
Kotěrova – parkoviště, Vencovského, 

Barákova II (Kotkova – nám. Odbo-
je), V. Outraty (Kotkova – Arbesovo 
nám.), Arbesovo nám., Zborov, Olo-
moucká pravá strana (Vrlova – Říční)

22. 5. BLOK č. 23
křiž. 0462 – směr palírna k  mostu 
1/46, křiž. 0462 – směr přes obec křiž. 
II/433, odbočka v  centru obce (ne-
spokojenost), točna

27. 5. BLOK č. 24
Barákova I, Českobratrská, Nám. 
Padlých hrdinů, Erbenova, Nám. U 
Kalicha, Kollárova, Nám. Spojenců, 
Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. 
Krále, Lužická, Budovcova, Budovco-
va parkoviště, Vnitroblok Olomoucká 
– Budovcova

28. 5. BLOK č. 25
Svatoplukova, Třebízského, Přemys-
lovka, Vrahovická – autobusové ná-
draží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, 
Vrchlického

29. 5. BLOK č. 26
Anenská – parkoviště u sběrného 
dvora, Anenská – parkoviště aqua-
park

Ráda bych se v  tuto chvíli 
ohlédla za uplynulým volebním 
období, které se nám všem v za-
stupitelstvu pomalu chýlí ke kon-
ci. Během svého prvního funkč-
ního období jsem se stihla stát se 
maminkou dnes skoro tříletého 
Joachima a vzhledem k mým 
dalším aktivitám (předsedkyně 
kulturní komise, předsedkyně 
Okrašlovacího spolku města 
Prostějova a přísedící Okresního 
soudu v Prostějově) to byla doba 
přímo nabitá…

Pro mne osobně to znamenalo 
premiérovou účast v radě města. 
Samotné členství v tomto nejvyšším 
městském orgánu pro mne bylo vel-
kou výzvou. Možnost nahlédnout 
zevnitř do chodu města a odhalit 
jeho nejskrytější zákoutí poskytuje 
příležitost podívat se na mnoho 
problémů z trochu jiného úhlu a 
vidět ve městě mnohé v souvislos-
tech. Nastudování a následné roz-
hodování o stovkách materiálů na 
radě i v zastupitelstvu s sebou nese 
obrovskou zodpovědnost. Bylo pro 

mne velkou ctí mít možnost přiložit 
ruku k dílu při řízení města.

Samozřejmě jako žena vnímám 
daleko intenzivněji chvíle, které 
mým kolegům až zas tak super 
třeba nepřipadají. Největší radost 
mi dělaly okamžiky, kdy jsem vy-
konávala roli zástupkyně města a 
vlastně i státu při svatbách a vítání 
nových občánků Prostějova. Dů-
stojný prostor radniční obřadní 
síně i krásné emoce účastníků se 
mi navždy vryly do paměti. Na tyto 
chvíle budu vždycky vzpomínat.

Během čtyř uplynulých let se 
mi podařilo z titulu předsedkyně 
městské kulturní komise nejenom 
koordinovat podporu města roz-
manitým kulturním aktivitám, ale 
také rozhýbat několik zajímavých 
kulturních akcí. Jako aktuální pří-
klad bych uvedla v předveliko-
nočním období v centru města 
vystavené velikonoční stromečky, 
vyrobené žáky prostějovských škol, 
nebo obnovené nedělní taneční 
čaje v Národním domě.  

 Ing. Milada Sokolová

Informace

Ohlédnutí radní Milady Sokolové (ODS)

Blokové čištění květen 2014:

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti 
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (dále jen katastrální 
zákon), který v § 64 ukládá Čes-
kému úřadu zeměměřickému a 
katastrálnímu předat Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majet-
kových (dále jen ÚZSVM) údaje o 
nemovitostech, u nichž není osoba 
dosud zapsaná v katastru nemovi-
tostí jako vlastník nebo jiný opráv-
něný označena dostatečně určitě.

V § 65 katastrálního zákona se 
ÚZSVM ukládá vést o nemovitos-
tech s nejednoznačným vlastníkem 
evidenci, tuto evidenci zveřejnit na 
svých internetových stránkách a 
údaje předat obecnímu úřadu, na 
jehož území se nemovitost nachází, 
s tím, že obecní úřad údaje zveřejní 
na úřední desce. Dále zákon uklá-
dá ÚZSVM provést v součinnosti 
s příslušným obecním úřadem 

šetření k dohledání vlastníka. 
   Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka 
nemovitosti, písemně ho vyzve, aby 
předložil listiny dokládající jeho 
vlastnictví příslušnému katastrální-
mu úřadu, nebo uplatnil svá vlast-
nická práva v občanskoprávním 
řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, 
která tvrdí, že je vlastníkem nemo-
vitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, 
aby listiny dokládající její vlastnic-
tví předložila katastrálnímu úřadu, 
nebo uplatnila svá vlastnická práva 
v občanskoprávním řízení.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit a 
uběhne-li lhůta podle občanského 
zákoníku, má se za to, že nemovi-
tost je opuštěná. Toto ustanovení 
zákona vychází ze skutečnosti, že 
k vlastnictví takových nemovitostí 
se dlouhodobě nikdo nehlásí, ne-
platí z nich daně, nepečuje o ně, a 
tak lze předpokládat, že tyto osoby 

nevykonávají vlastnické právo ke 
svým nemovitostem ve smyslu § 
1050 odst. 2 nového občanského 
zákoníku. Po uplynutí 10 let ne-
vykonávání vlastnického práva se 
nemovitost považuje za opuštěnou 
a stává se vlastnictvím státu.

Pokud osoba (fyzická nebo 
právnická) zjistí, že je vlastníkem 
nemovitosti uvedené na seznamu 
zveřejněném na webové adrese 
www.uzsvm.cz, může se obrátit na 
místně příslušné odloučené nebo 
územní pracoviště ÚZSVM, jehož 
kontaktní údaje nalezne na téže 
webové adrese. Místně příslušné 
pracoviště ÚZSVM poradí osobě, 
která není v katastru nemovitostí 
dostatečně nebo vůbec uvedena, 
jak dále podle zákona postupovat.

Seznam nemovitostí zveřejněný 
webu ÚZSVM je ve formátu „xls“ 
a obsahuje výhradně údaje, které 

ÚZSVM obdržel od Českého úřa-
du zeměměřického a katastrálního 
podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí, v platném 
znění. K prohlížení těchto dat 

v uvedeném formátu lze využít 
nejen Microsoft Excel, ale např. 
aplikaci OpenOffice.org, která je 
k dispozici bezplatně na adrese  
http://www.openoffice.cz/stahnout. 

Zneužití názvu Registru 
ekonomických subjektů (RES)
ČSÚ opakovaně varuje podni-

katele před komerční nabídkou 
smluvní  „registrace nově vznik-
lého podnikatelského subjektu.“ 
Zasílaný formulář je stylizován 
do podoby nápadně připomí-
nající oficiální výkaz ČSÚ a v 
jeho  hlavičce je uveden Registr 
ekonomických subjektů. For-
muláře ČSÚ jsou však opatřeny 
logem úřadu a kontaktními in-
formacemi.

Pozornost je skutečně na místě. 
Zasílané komerční nabídky totiž 
většinou smluvně zavazují k  ná-
sledným poplatkům v  řádech až 
desítek tisíc korun. Podnikatelům 
pak nezbývá, než věc řešit právní 
cestou.

„Zápis do RES není zpoplatněn. 
Důrazně firmy a podnikatele upozor-
ňujeme, aby pečlivě sledovali, kdo, co 

a za kolik jim v zasílaných dopisech 
vlastně nabízí. Komerční databáze 
nemají s  Registrem ekonomických 
subjektů, který ze zákona spravuje 
pouze Český statistický úřad, nic spo-
lečného. V případě jakékoliv pochyb-
nosti je nejsnazší cestou kontaktovat 
přímo pracovníky informačního 
servisu našeho úřadu,“ upozorňuje 
mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Samotný dotazník RES 2014 
bude Český statistický úřad spo-
lečnostem zasílat výhradně elek-
tronickou formou, a to přibližně 
v polovině roku. Plně tak nahradí 
papírovou podobu dotazníku. 

Registr ekonomických subjek-
tů slouží výhradně pro statistické 
účely. Kontakt: Mgr. Jan Cieslar

Tiskový mluvčí ČSÚ
Tel.: 274 052 017, GSM: 724 800 157

E-mail: jan.cieslar@czso.cz

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., 
katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším

oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru 
nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových vyzývá, podle 
§ 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., 
katastrální zákon, vlastníky nemo-
vitostí a další oprávněné osoby, 
kteří nejsou označeni v katastru 
nemovitostí dostatečně určitě, jak 
vyžaduje katastrální zákon, aby se 
přihlásili ke svému vlastnictví uvede-
né nemovitosti u místně příslušného 
pracoviště Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. 

Seznam nemovitostí, jichž se tato 
výzva týká, je zveřejněn na webo-
vých stránkách Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových 

www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka 
majetku“, v části „Nedostatečně ur-
čitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových tímto upo-
zorňuje na skutečnost, že pokud se 
vlastník nemovité věci nepřihlásí 
ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za 
to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 
1045, odst. 2 tohoto zákona připad-
ne opuštěná nemovitá věc do vlast-
nictví státu.  V Praze dne 6.3.2014 
 Ing. Miloslav Vaněk v.r.

 generální ředitel

Informace pro veřejnost
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Velikonoèní 
výzdoba

Děkujeme  všem dětem 
z mateřských škol a žákům 
základních škol z Prostějova 
a jejich pedagogům, kteří se 
podíleli na sváteční veliko-
noční výzdobě centra našeho 
města.

RNDr. Alena Rašková, 
náměstkyně primátora
Ing. Milada Sokolová, 

radní  města a předsedkyně 
Kulturní komise

Informace

Zvyšujeme kapacitu mateřských škol 
Při výkonu funkce náměst-

kyně primátora se nyní setká-
vám s  tím, že rodiče někdy 
„bojují,“ aby se pro jejich dítě 
našlo místo ve školce. I když 
v  posledních letech sledujeme 
poměrně výrazný pokles po-
rodnosti, pořád zůstávají v ma-
teřských školách populačně 
silnější ročníky. Z těchto důvo-
dů neustále prověřujeme nové 
možnosti rozšíření míst v těch-
to školkách. Jak můžete vidět 
v  tabulce, každoročně se nám 
daří navyšovat počty přijatých 
dětí. V letošním roce jsme pro-

věřovali další možnosti a jsem 
velice ráda, že i v  tomto roce, 
po stavebních úpravách, navý-

šíme kapacitu v mateřské škole 
při ZŠ Melantrichova, a to o 20 
míst.   Mgr. Ivana Hemerková

Fond reinvestic  
nájemného škol rozdělen

Zastupitelé schválili rozdělení 
fondu reinvestic nájemného, kte-
ré bylo projednáno na společné 
schůzce zástupců vedení středních 
škol sídlících v objektech ve vlast-
nictví města s náměstkem primá-
tora Zdeňkem Fišerem.

Společné jednání proběhlo ve 
středu 5. března. „Město každoroč-
ně reinvestuje vybraný nájem zpět 
do budov škol na základě diskuze 
a dohody se všemi zainteresovaný-
mi zástupci. Letos jsme rozdělovali 
celkovou částku 2,187 milionů ko-
run,“ sdělil Zdeněk Fišer. 

Po diskuzi mezi všemi zúčastně-
nými byly navrženy k realizaci z pro-
středků fondu reinvestice tyto akce:

Výměna oken - SOŠP a SOUS Li-
dická 4 500.000 Kč
Projekt na rekonstrukci kotelny - 
SOŠP a SOUS Lidická 4  50.000 Kč
Zateplení podlahy v jazykové učebně 
a vybudování dveří do půdy Střední 
školy designu a módy  250.000 Kč
Oprava podlahy v odborné učebně 
Střední zdravotnické školy  80.000 Kč
Projekt na opravu fasády Střední 
zdravotnické školy     50.000 Kč
Dokončení výměny oken - ART 
ECON - Střední škola s.r.o.  
 100.000 Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení - 
Střední škola automobilní 
 400.000 Kč
Výměna oken v severní  části - SOŠ 
podnikání a obchodu  400.000 Kč
Výměna oken - SOU obchodní   
   30.000 Kč
Oprava parket v tělocvičně - CMG a 
MŠ  100.000 Kč
Projekt na výměnu oken - Muzeum 
a galerie v Prostějově    50.000 Kč

Celkem bylo rozděleno 2,1 mili-
onů korun, částka  177.183 Kč bude 
sloužit jako rezerva na údržbu či 
nutné opravy všech zúčastněných 
škol.  Mgr. Jana Gáborová, 

mluvčí Magistrátu
města Prostějova 

Díky příznivým klimatic-
kým podmínkám jsme v  le-
tošním roce zahájili výsadbu 
250 kusů listnatých stromů 
již na počátku dubna a před-
pokládáme, že jarní výsadbu 
ukončíme v  květnu. Dalších 
nejméně 150 stromů včetně 
jehličnanů bude vysázeno bě-
hem srpna – září. V  letošním 
roce tak vysadíme rekordní 
počty stromů.

Stromy budou vysazeny 
v  těchto lokalitách: Vrlova, 
Blahoslavova, Plumlovská, 
Čechovice, Trpinky, Mathono-
va, Martinákova, Sladkovské-
ho, Hacarova, nám. Spojenců, 
Určická, Tovačovského, Ko-
lářovy sady, V. Talicha, Mo-
ravská, Resslova, Kojetínská, 

Šárka, Hloučela, Wolfovy sady, 
Růžová, Západní, Brněnská-
-hřbitov, Padlých hrdinů, Ne-
umannovo nám., Močidýlka.

Kromě zmiňovaných připra-
vujeme pro výsadbu i další loka-
lity a hledáme nejoptimálnější 
řešení. Zaměřujeme se nejen 
na parky a botanickou zahradu, 
ale naše pozornost míří také na 
ucelené plochy zeleně (náměstí 
a sídliště), vnitroblokovou zeleň 
a stromořadí ulic.

Neustále zakládáme nové zá-
hony z trvalek, letniček a popína-
vých dřevin. Mou prioritou je, aby 
občané měli kvalitnější prostředí 
pro bydlení a rekreaci a aby město 
vypadalo upraveně a příjemně. 
 Mgr. Ivana Hemerková, 

 náměstkyně primátora

Letos vysadíme více než čtyři stovky stromů

V průběhu února a března 
letošního roku proběhla se-
tkání vedení města s  občany 
příměstských a  městských 
částí. První z  těchto setkání 
se uskutečnilo 6.února v  části 
Žešov, následovaly Vrahovice, 
Čechovice-Domamyslice-Kra-
sice, sídliště E.Beneše, lokalita 
Tylova-Libušinka-Dobrovské-

ho-Brněnská, sídliště Svobody 
a  sídliště Hloučela. V  rámci 
setkání zaznamenalo vedení 
města ze strany občanů celou 
řadu podnětů, které se dle fi-
nančních možností města bu-
dou ještě v letošním roce řešit. 
Prvním z  nich byl požadavek 
na „zkulturnění a  zatraktiv-
nění okolí rybníka v  Žešově“. 

Na  plochách kolem rybníka 
proto nechalo město vyřezat 
náletové dřeviny, ošetřit zbý-
vající dřeviny, vyhrabat plochy 
a  srovnat terénní nerovnos-
ti.   Akci zajistili pracovníci 
na veřejně prospěšné práce 
a  městskou kasu přišla tato 
záležitost na 68 tisíc včetně 
DPH.  -jg-

Tabulka Vývoj počtu dětí a tříd v mateřských školách ve školním roce 2004/2005 –2013/2014

Školní rok Počet 
MŠ

Počet 
běžných 
tříd

Počet
special. 
tříd

Počet dětí 
v běžných 
třídách

Počet dětí na 
jednu třídu

Počet dětí
ve special. třídách

Počet dětí / 
special.
třídu

2004/05 21 54 1 1 267 23,5 17 17
2005/06 20 52 1 1 276 24,5 15 15
2006/07 18 50 1 1 285 25,7 14 14
2007/08 18 52 1 1 316 25,3 14 14
2008/09 18 52 1 1 342 25,8 14 14
2009/10 18 53 1 1345 25,3 14 14
2010/11 18 54 1 1387 25,7 14 14
2011/12 18 56 1 1440 25,7 14 14
2012/13 18 56 1 1450 25,9 14 14
2013/14 18 56 1 1454 26,0 14 14

Seznam vysazených  a vykácených stromů  
od roku 2004 do  roku 2014

ROK 
VÝSADBY

STROMY  
VÝSADBA ks

STROMY 
KÁCENÍ ks

NÁKLADY 
NA VÝSADBU 

STROMŮ

2004 54    
2005 127    
2006 179    
2007 250    
2008 282    
2009 211 302 811 202,00   
2010 290 415 1 021 062,00   
2011 185 330 750 000,00   
2012 184 247 764 000,00   
2013 354 249 1 751 419,00   
2014 400 179  

První výstup ze setkání s obèany
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Aquapark Koupelky by měl 
být podle počasí otevřen od 
pátku 23. 5. 2014. „Pokud by 
bylo počasí v květnu abnor-
málně teplé, zvažovali bychom 
dřívější zprovoznění. V součas-
né době proběhlo odzimování 
a úklid. Rovněž se instalovaly 
nové hodiny, bude se osazo-
vat nová houpačka a probíhají 
úpravy na technologii, které by 
měly snížit energetickou nároč-
nost,“ informoval ředitel Do-
movní správy Vladimír Průša.

Také koupaliště ve Vraho-
vicích se připravuje na zahá-
jení sezóny. „Není pravdou, že 
by koupaliště nemělo být letos 
v  provozu, takové informa-
ce jsem sice zaslechla, ale jde 
o fámy,“ vyvrátila spekulace 
náměstkyně primátora Alena 
Rašková. -red-

Prostějov součástí strategie Olomoucké aglomerace
Město Prostějov nyní 

úspěšně završuje progra-
mové období Evropské unie 
pro roky 2007 – 2013, ve 
kterém se podařilo získat ze 
strukturálních fondů dotace 
v částce blížící se  téměř 250 
mil. Kč, např. na zateplování 
školských objektů, podařilo 
se modernizovat autobu-
sové zastávky u hlavního i 
místního vlakového nádraží 
a u nemocnice, byl vybudo-
ván zcela nový sběrný dvůr 
a byla výrazně rozšířená síť 
cyklistických stezek. Nyní 
se navíc připravuje pro re-
alizaci projekt revitalizace 
centrální části náměstí T. G. 
Masaryka.

V  současnosti ale také vr-
cholí vyjednávání České re-
publiky s  Evropskou komisí o 
dotačním rámci pro další ob-
dobí 2014 – 2020. Pro Českou 
republiku je vyčleněno méně 
prostředků, než tomu bylo do-
sud, což z pohledu města jako 
žadatele, bude znamenat vy-
nakládání daleko většího úsilí, 
aby se k těmto dotačním zdro-
jům dostalo.

Jednou z  cest jak si zajistit 
mimorozpočtové zdroje na 
financování projektů města, 
je využít tzv. územní dimenze 
prostřednictvím Olomoucké 
aglomerace. Jedná se o nový 
nástroj Evropské unie integro-
vaných územních investic ITI 

(Integrated Territorial Invest-
ment), jak prostředky směřovat 
přímo do konkrétních oblastí a 
na konkrétní projekty s  cílem 
přispívat k  co největšímu roz-
voji regionů.

Myšlenka Olomoucké aglo-
merace byla potvrzena uzavře-
ním Memoranda o spolupráci 
a společném postupu při pří-
pravě na čerpání dotací v plá-
novacím období EU 2014-2020 
mezi městy Olomoucí, Přero-
vem a Prostějovem v  dubnu 
2013. Společným postupem 
bylo dosaženo toho, že Vláda 
ČR přijala svým usnesením na 
konci ledna 2014 Olomouckou 
aglomeraci jako jednu ze sed-
mi regionů, které budou mít 

přímo vyčleněny finanční pro-
středky z evropských fondů.

Přestože ještě nejsou všechna 
jednání u konce a pro skutečný 
přísun prostředků bude ne-
zbytné učinit ještě mnoho kro-
ků, lze očekávat, že do regionu 
Olomoucké aglomerace bude 
přímo alokováno cca 6 mld. Kč. 
Nyní je při společném postupu 
výše uvedených tří měst připra-
vována strategie, která vytyčí 
hlavní cíle a především projek-
ty, které by měly být v nadchá-
zejících letech realizovány. Kro-
mě projektů, jejichž investorem 
budou tato tři města, budou do 
strategie zahrnuty také projekty 
ostatních subjektů v  regionu, 
který bude dán v  největším 
rozsahu až územím téměř na 

úrovni okresů. Z tohoto důvodu 
jsou oslovováni hlavní partneři 
v území – okolní města i menší 
obce, Olomoucký kraj, firmy a 
instituce a také neziskové orga-
nizace.

Za město Prostějov je po-
čítáno především s  projekty 
zaměřenými na rozvoj prů-
myslových ploch, další bu-
dování cyklistických stezek, 
zateplování veřejných i dalších 
budov, zlepšení systému na-
kládání s odpady a řešení pro-
tipovodňové ochrany a další. 
Kompletní strategie by měla 
být dokončená v  létě tohoto 
roku a její definitivní podoba 
bude odpovídat v  té době již 
Evropskou komisí schváleným 
dotačním programům.

V kostele Milosrdných bratří začíná další etapa restaurá-
torských prací na obnovení tamních fresek. Město Pros-
tějov podpořilo restaurátorské práce částkou 180 tisíc 
korun. Postup prací si prohlédl první náměstek primátora 
Mgr. Jiří Pospíšil.

Schéma vymezení území Olomoucké aglomerace podle možných dopadů:

Koupaliště se chystají na sezónu
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V pátek 28. března byli v divadle oceněni nejlepší pedagogové
Cenu si ze slavnostního 

večera odnesli:

Mgr. Ludmila Teturová, spec. třída 
ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4   
Dana Filipová, Mateřská škola 
Prostějov, Partyzánská ul. 34, pra-
coviště MŠ Hanačka
Mgr. Lenka Výmolová, Mateřská 
škola Prostějov, Rumunská ul. 23, 
Ilona Sekaninová, Mateřská škola 
Prostějov, Moravská ul. 30, praco-
viště MŠ Raisova 
Marie Dočkalová, ZŠ a MŠ Pros-
tějov, Melantrichova ul. 60, praco-
viště MŠ Fanderlíkova
Mgr. Jaroslava Trnečková, SŠ, ZŠ 
a MŠ Prostějov, Komenského 10
Mgr. Jana Krchňavá, SŠ, ZŠ a Dět-
ský domov Prostějov, Lidická 86
Helena Páclová, Mateřská škola 

Prostějov, ul. Šárka 4a, pracoviště 
MŠ Dvořákova
Helena Floriánová, ZŠ a MŠ Pro-
stějov, Kollárova ul. 4, pracoviště 
MŠ Husovo nám.
Mgr. Zdeňka Rožková, ZŠ a MŠ 
Jana Železného Prostějov, Sídliště 
svobody 24/79
Mgr. Blanka Maulerová, ZŠ a MŠ 
Prostějov, Palackého tř. 14, praco-
viště ZŠ Čechovice
Mgr. Martin Šnévajs, RG a ZŠ 
města Prostějova, Studentská ul. 2
Mgr. Zdeňka Smutná, CMG a 
MŠ v Prostějově, Komenského 17
Věra Vláčilíková, Základní škola 
Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Hana Šubčíková, Základní škola 
Prostějov, ul. E. Valenty 52
Mgr. Jana Klíčová, RG a ZŠ města 
Prostějova, Studentská ul. 2

Mgr. Iva Procházková, ZŠ a MŠ 
Prostějov, Melantrichova ul. 60
Mgr. Petr Žůrek, Základní škola 
Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Bc. Markéta Bučková, SOU ob-
chodní Prostějov, nám. E. Husserla 1
Mgr. Hedvika Daňková, Švehlova 
střední škola polytechnická Pros-
tějov
Mgr. Irena Kellnerová, Ob-
chodní akademie, Prostějov, Pa-
lackého 18
Mgr. Šárka Pavlovská, Střední 
zdravotnická škola Prostějov, Vá-
penice 3
Mgr. Ilona Ambrožová, SOŠ 
podnikání a obchodu, s.r.o. Prostě-
jov, Rejskova 4
Mgr. Dalimil Krejčí, SOŠ prů-
myslová a SOU strojírenské, Pros-
tějov, Lidická 4

Mgr. Marion Bérard, Gymná-
zium Jiřího Wolkera, Prostějov, 
Kollárova 3
Mgr. Klára Slámová, Střední škola 
designu a módy, Prostějov, Vápeni-
ce 1
Lenka Kolečkářová, ART ECON 
– Střední škola, s.r.o., Prostějov, 
Husovo nám. 91

Mgr. Alena Popelková, Střední 
škola automobilní Prostějov, s.r.o.
Cenu za mimořádný přínos v ob-
lasti rozvoje prostějovského škol-
ství získal PhDr. Václav Kolář.
Slavnostní oceňování připravila 
Komise pro výchovu a vzdělává-
ní Rady města Prostějova, jejímž 
předsedou je Mgr. Michal Müller.

Výjezdní zasedání Kulturní komise města 
Prostějova na zámek do Plumlova

Dne 7. dubna letošního roku 
se uskutečnilo výjezdní zasedá-
ní městské kulturní komise do 
Plumlova. Členové komise si pro-
hlédli zámek a jeho okolí. Areá-
lem zámku nás provázel kastelán 
Pavel Zástěra.

Hrad Plumlov byl vybudován 
pravděpodobně počátkem druhé 
poloviny 13. století, v době koloni-
začního úsilí krále Přemysla Otakara 
II. Později plumlovské panství při-
padlo Johance z Kravař, provdané za 
Heralta z Kunštátu. Po smrti Johan-
ky z Kravař v roce 1495 se hrad na 
sto let dostal do rukou Pernštejnů. 
Pernštejnové provedli na hradě re-
nesanční úpravy interiéru a od této 
doby je hrad označován jako zámek. 
Po vichřici v roce 1803 byl hrad zbo-
řen a rozebrán. Plumlovský zámek 
byl postaven v manýristickém stylu 

v letech 1680 – 1688 vedle původ-
ního plumlovského hradu. Budova 
má celkem 6 nadzemních podlaží se 
dvěma patry a třemi mezipatry. Stav 
zámku, který byl naposledy opravo-
ván v roce 1907, nebyl uspokojivý, a 
proto v letech 1964-1965 byla opra-
vena statika. Od roku 1994 je zámek 
v  majetku města Plumlova a do 
dnešních dnů prochází opravami.

Nejprve jsme si prohlédli příze-
mí, I. a II. patro. Zde jsou zámecké 
a muzejní expozice, jde o výstavu 
klavírů, církevních ornátů, svateb-
ních šatů a výstavy obrazů – Reon 
Argondian. V  zámeckých pro-
storách je rovněž umístěna stálá 
expozice historie plumlovského 
hradu a zámku. Jedná se o první zá-
mecký okruh. Poté členové komise 
navštívili další tři zámecká podlaží 
a půdu, kdy v  těchto prostorách 

nejsou žádné expozice, probíhá zde 
čilý stavební ruch. Například v pá-
tém podlaží zámku jsou na stro-
pech některých místností dobové 
fresky a štuková výzdoba. V pátém 
podlaží zámku se nachází divadelní 
sál, který není dokončen a zasahuje 
až do výše šestého podlaží. Zde se 
jedná o třetí zámecký okruh.

Prošli jsme i druhým zámeckým 
okruhem, což jsou dvě podlaží 
sklepů pod zámkem. Vrátili jsme se 
do doby našeho dětství, neboť jde o 
pohádkové sklepy, kde jsou ve dvou 
podlažích umístěny pohádkové 
bytosti spojené s příběhy a bájemi 
o Plumlově a jeho okolí. Zde jsme 
potkali čerty, vodníka, princezny, 
krále, bludičky, černou paní a další 
pohádkové bytosti.

Od roku 1850 byly zámecké pro-
story využívány pro soudní dvůr 

plumlovského soudního okresu 
a pro finanční úřad. Se soudní-
mi prostorami je bezprostředně 
spojeno pět vězeňských cel, které 
jsou zachovány v  původním sta-
vu. V jedné z těchto cel jsme našli 
mumifikovanou postavu jednoho 
z  odsouzených delikventů plum-
lovského panství z 19. století. Přes 
veškerou snahu se nám nepodařilo 
téměř 200 let starou mumii oživit.

Na závěr jsme zhlédli zámeckou 
kapli v baště a vyhlídkovou terasu 
na baště s  nádherným pohledem 
na vypuštěný podhradský rybník. 
Návštěva zámku byla ukončena 
prohlídkou zámeckého sklepení 
pod nízkým zámkem.

 JUDr. Josef Augustin
zastupitel města za KSČM

člen Kulturní komise
Rady města Prostějova

Milé čtenářky a čtenáři 
prostějovských Radnič-
ních listů, vážení občané 
města Prostějova,

protože letos oslaví sta-
tutární město Prostějov 
své významné výročí – 100 let 
od otevření nového sídla městské 
správy – Nové radnice, připravili 
jsme pro Vás vědomostní soutěž, 
která má za úkol prověřit, co vše 
o svém městě a jeho představite-
lích za posledních 100 let víte a 
znáte. Soutěž bude mít celkem 40 
otázek (některé i s dalšími podo-
tázkami) a bude zveřejněna v 5 po 
sobě následujících číslech Rad-
ničních listů, tj. od dubna do září 
(včetně). Po každém kole můžete 
až do doby, než vyjde další číslo 
Radničních listů, své písemné od-
povědi na otázky každého soutěž-
ního kola odevzdávat buď osobně 

do schránky v prostorách 
Regionálního informač-
ního centra – v zámku na 
Pernštýnském náměstí 
nebo zasílat poštou na 
adresu mluvčí Magis-

trátu města Prostějova Mgr. Jany 
Gáborové:

Mgr. Jana Gáborová, Magistrát 
města Prostějova, Nám. T. G. Ma-
saryka 130/14, 796 01 Prostějov.

Všechny obálky zřetelně 
označte nápisem „SOUTĚŽ – 
100 LET RADNICE“.

K  dobrému umístění v soutě-
ži bude zapotřebí co největšího 
množství správných odpovědí. 

Protože nepůjde o soutěž jed-
noduchou, čekají na 10 nejlepších 
řešitelů hodnotné věcné ceny. 

Přejeme Vám hodně úspěchů,
 JUDr. Josef Augustin  
 a Mgr. Daniel Zádrapa

Soutěž ke 100 letům radnice 
•	V druhé polovině 19. století sídlila městská rada 

a obecní správa krátce v domě na Žižkově ná-
městí a poté, až do otevření stávající Nové rad-
nice, v bývalém městském chudobinci a špitálu. 
Kde přesně se nacházel a co na tomto místě dnes 
stojí? 

•	V roce 1892 po svém vítězství ve volbách prostě-
jovskou radnici již natrvalo ovládla česká správa. 
Kolik obyvatel měla v té době dvě blízká města: 
Prostějov a Olomouc? 

•	Které bylo největší moravské město s českou 
správou?

•	Podle plánů kterého významného architekta 
byla nakonec postavena Nová radnice, tak jak ji 
dnes známe? 

•	Na které škole a ve kterém městě tento architekt 
působil jako profesor? 

•	Která další známá stavba Prostějova, ležící neda-
leko od radnice, je jeho dílem? 

•	Hlavní práce při výstavbě Nové radnice odvedla 
známá prostějovská stavební společnost. Jak se 
jmenovala a ve které ulici bydleli oba její maji-
telé? 

•	Na věži Nové radnice se nachází unikátní hodi-
nový stroj s orlojem, ukazujícím astronomické 
údaje. Kolik takových tzv. pravých orlojů je na 
našem území? 

•	Která známá hodinářská firma, sídlící v praž-
ských Holešovicích, ho vyrobila? 

•	Kterého dne a za kterého starosty města byla do-
končena stavba Nové radnice? 

•	Kdy se v budově začalo úřadovat?
•	V té době byly mezi prostějovskými zastupiteli 

také dvě velmi významné osobnosti prostě-
jovského veřejného života - průmyslník, strýc 
známého vynálezce, a architekt a stavitel, autor 
kaple Andělů Strážných, Obchodní akademie a 
dalších staveb. Jak se tito dva pánové jmenovali?

•	Jak se jmenoval prostějovský starosta, civilním 
povoláním lékař, který se trvale zapsal i do dějin 
prostějovské literatury? 

•	Jak se jmenují jeho dvě nejznámější knihy, které 
podrobně zobrazují dějiny města v druhé polo-
vině 19. století? 

•	Ve kterém roce od roku 1914 zasedly v prostě-
jovském zastupitelstvu poprvé ženy?
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Před 10 lety zemřel Jan Šverdík
Druhým polistopadovým 

starostou města Prostějova 
zvoleným v  napínavých vol-
bách v roce 1994 byl Mgr. Jan 
Šverdík.

Narodil se v  roce 1938 ve 
Vrahovicích v  krejčovské ro-
dině. Po absolvování jedenác-
tileté střední školy vystudoval 
češtinu a  ruštinu na Vysoké 
škole pedagogické v Olomou-
ci. Po roce působení v  Bedi-
hošti zakotvil na léta na Gym-
náziu Jiřího Wolkera. V reakci 
na události let 1968-1969 ode-
šel z  vlastního rozhodnutí 
z  KSČ. To mu normalizátoři 
neprominuli a v roce 1972 byl 
ze školy z  politických důvo-
dů propuštěn. Následujících 
18 let pracoval v  Dopravních 
stavbách v  Olomouci. Same-
tová revoluce ho doslova ka-
tapultovala na místo ředitele 
školy, kterou musel před lety 
opustit.

Šverdík se angažoval i  po-
liticky. Po kratší epizodě v  so-
ciálně demokratické straně se 
angažoval v  Občanském fóru, 
poté v ODS a nakonec kandi-
doval do městského zastupitel-
stva za US-DEU.

 Od počátku svého působe-
ní ve funkci starosty se snažil 
o  hledání společných stanovi-
sek, na kterých by se sjednotili 
představitelé různých stran. 
Jeho vizí bylo prosperující 
město zapojené do sítě středo-
evropských měst ve vzájemně 
prospěšné spolupráci. Osobně 
se angažoval spolu se sokoly 
Janem Přidalem a ing. Karlem 
Taberym  a  s  ředitelem Muzea 
Prostějovska Václavem Hruš-
kou při obnově sochy T. G. 
Masaryka.

Po návratu do školy ještě or-
ganizoval oslavy stého výročí 
vzniku gymnázia, dnes Gym-
názia Jiřího Wolkera. Těžká 
nemoc vyřadila Jana Šverdíka 
z  veřejného života. Zemřel  
17. 4. 2004 ve věku nedožitých 
šedesáti šesti let.

Zůstala po něm vzpomínka 
na vzácného člověka, vynika-
jícího stylistu, kultivovaného 
a  vzdělaného občana města, 
které měl rád a  které na něho 
může být právem hrdé.

 Václav Kolář

Věhlasný filozof a zaklada-
tel fenomenologie se narodil 
8. dubna 1859 v Prostějově ve 
vážené židovské rodině spjaté 
s konfekční výrobou.

Husserl navštěvoval v  Pro-
stějově městskou školu, 1868 
přešel na gymnázium do Víd-
ně a  pak do Olomouce, kde 
maturoval v roce 1876. Zvolil si 
studia na univerzitě v  Lipsku, 
kde studoval fyziku, matema-
tiku, astronomii a  také filozo-
fii. V  Lipsku se seznámil s  T. 
G. Masarykem a  jejich zájem 

o  práce druhého pokračoval 
i  v  době, kdy Masaryk byl již 
prezidentem.

Husserl pokračoval ve stu-
diu v  Berlíně a  pak ve Vídni, 
kde promoval v  roce 1882, 
v  roce, kdy Masaryk odchází 
z  Vídně do Prahy. Dále na-
vštěvuje přednášky Franze 
Brentana a  na jeho doporu-
čení přechází do Halle, kde se 
habilituje a  píše spis Filozofie 
aritmetiky a  postupně také 
Logická zkoumání. 1901 je již 
v  Göttingen, kde působí do 

roku 1916. V tom roce už jako 
řádný profesor nastupuje na 
univerzitu ve Freiburgu. Zde 
umírá v roce 1938.

Husserl se oženil v  roce 
1887 s  Malvinou Charlottou 
Steinschneiderovou, která své 
dětství rovněž strávila v  Pros-
tějově.

Husserl pracoval svérázným 
způsobem. Svá rozsáhlá díla 
psal často těsnopisem, pak te-
prve je přepisoval za pomoci 
spolupracovníků do souvislé-
ho textu, který ovšem znovu 

přepracovával a  komentoval, 
takže práce nejen narůstaly, 
ale také se měnily. Mezi mno-
ha žáky Edmunda Husserla 
se objevují Martin Heidegger, 
Husserlův nástupce ve Frei-
burgu, Roman Ingaarden, ale 
zejména Edita Steinová, oběť 
nacistické perzekuce. Také Jan 
Patočka je počítán mezi Hus-
serlovy žáky.

Po nástupu nacistů k moci se 
možnosti Husserlova působe-
ní neustále zužovaly. Nakonec 
bylo ohroženo i  jeho dílo. Po 
Husserlovi zůstalo 45  000 ru-
kopisných stránek a asi 10 000 
stránek přepisů. Celou po-
zůstalost se podařilo zachránit 
díky františkánovi Leo Van 
Bredovi, který za dramatických 
okolností využil diplomatické 
pošty k  převozu pozůstalosti 
do belgické Lovaně. Zde pak 
byl zřízen Husserlův archiv, 
který je v současnosti centrem 
husserlovského bádání.

Edice, která by měla 
zpřístupnit Husserlův filozo-
fický odkaz, je plánována na 
zhruba 40 svazků.

Zájemcům o  Husserlovo 
dílo je možno doporučit velmi 
hutnou knihu předního znalce 
Husserlova filozofického od-
kazu, univerzitního profesora 
Ivana Blechy z Palackého uni-

verzity v  Olomouci. Jeho kni-
ha Husserl vyšla v  roce 1996 
mimo jiné i za přispění města 
Prostějova. Profesor Blecha se 
také ve spolupráci s  Muzeem 
Prostějovska zásadně podílel 
na vytvoření stále expozice 
o velkém prostějovském rodá-
kovi. Expozice je umístěna ve 
\Špalíčku a  slouží jako zdroj 
poučení o životě a díle tohoto 
zakladatele fenomenologie. 
Město Prostějov také financo-
valo zřízení pamětní desky na 
radnici z  dílny olomouckého 
sochaře, restaurátora a  me-
dailéra, vysokoškolského pe-
dagoga Bohumila Teplého, či 
film Edmund Husserl, který 
pro město Prostějov vyrobilo 
studio Theodor Mojžíš -Video 
Theo. Město Prostějov je si vě-
domo, že Edmund Husserl je 
ve světě nejznámější prostějov-
ský rodák. Václav Kolář

„…můžeme říci, že ve světě 
vše pospolu jsoucí má univer-
zálním kauzálním uspořádá-
ním přímou nebo nepřímou 
obecnou sounáležitost, jež ze 
světa vytváří nejen celistvost, 
nýbrž vesmírnou jednotu, je-
den celek / i když nekonečný /.“

E. Husserl: Krize evropských 
věd a transcendentální fenome-
nologie, Praha 1996, str. 51

Edmund Husserl – připomenuli jsme si 155. výroèí narození

25. března 2014 si vedení měs-
ta připomenulo položením kyti-
ce k hrobce Karla Vojáčka výročí 
jeho úmrtí.

Karel Vojáček se stal staros-
tou města roku 1892, když česká 
strana vyhrála volby. Navštěvoval 
gymnázium v  Olomouci, lékár-
nictví studoval v  Praze, kde se 
zocelilo jeho národní uvědomění. 
Svá domácí studia doplnil v Mni-
chově, Paříži a Curychu. Po návra-
tu do Prostějova převzal lékárnu 
U černého orla. Velmi se zaslou-
žil o  české národní, hospodářské 
a kulturní vzkříšení Prostějova.

Za jeho vedení město nabývalo 
rychle nové tvářnosti. Jeho přiči-

něním si městská správa rychle 
získala na vážnosti a uznání. Roku 
1884 byl zvolen za město Prostějov 
poslancem do zemského sněmu 
proti odrodilci Janu Zajičkovi.

Za starostování Karla Vo-
jáčka byla v Prostějově zřízena 
vyšší škola a gymnázium. V le-
tech 1894-1895 byla postave-
na škola na Rejskově třídě – I. 
obecná škola dívčí. Dále byly 
postaveny městská elektrárna, 
nový hřbitov a  zlepšeno zdra-
votnictví.

Ve své závěti věnoval dobročin-
ným a národním účelům 80 000 
zlatých a prostějovské obci věnoval 
1 dům. -jg-

Připomenuli jsme si  
115. výročí úmrtí Karla Vojáčka

(21. 1. 1848– 25. 3. 1899) 
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Vlastimila reprezentovala prostějovský sborový zpěv
  „Dokud se zpívá, ještě se neu-

mřelo…“ zpívá v jedné ze svých slav-
ných písní Jarek Nohavica. A něco 
na tom určitě bude, alespoň první 
dubnová sobota dokázala, že Pros-
tějov zpívat umí a že je v této oblasti 
opravdu „živý“. Ženský pěvecký sbor 
Vlastimila reprezentoval v sobotu 5. 
dubna město Prostějov na Festivalu 
ženských pěveckých sborů, pořádaný 
Unií českých pěveckých sborů a  ko-
naný v tomto roce ve Vsetíně. Ten se, 
pod názvem „Ženská srdce“, poprvé 
uskutečnil v  roce 2000 a dnes patří 
již k  tradičním akcím v  této oblasti 
zájmové činnosti. Jsou významnou 
kulturní událostí, kterou podporují 
představitelé měst a krajů. Také měs-

to Prostějov dlouhodobě podporuje 
činnost pěveckého sboru Vlastimila 
z  prostředků veřejné finanční pod-
pory a přispívá tak k reprezentaci 
kultury v oblasti pěveckého umě-
ní  našeho regionu. V pořádání fes-
tivalu se střídají jednotlivé sbory a 
pořádající sbor si vždy  zaslouží velké 
ocenění v přípravě a organizaci toho-
to svátku písní. Nejinak tomu bylo ve 
Vsetíně, kdy se festivalu zúčastnilo 6 
pěveckých sborů. Bylo to pořádající 
Pěvecké sdružení valašských učitelek  
Vsetín, Puellae Cantates    Bruntál, 
Ženský pěvecký sbor Hedvika    Va-
lašské Meziříčí, Ženský pěvecký sbor 
Vlastimila Prostějov, Ženský pěvecký 
sbor    Otrokovice a Ženský pěvec-

ký sbor Píseň TJ Sokol Jedovnice. 
Každý z pěveckých sborů se před-
stavil   samostatným vystoupením, 
repertoár tvoří skladby nejrůznějších 
žánrů, od úprav lidových písní po 
náročnější skladby a kantáty našich 
i cizích autorů. Při výběru skladeb 
nejsou  opomenuta významná výročí 
našich hudebních skladatelů, v letoš-
ním roce zejména Bedřicha Smetany, 
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka 
a Josefa Suka. Závěrečné vystoupe-
ní všech sborů společně patří již k 
tradici a vyvrcholení svátku písní, 
pro letošek byly vybrány písně:  va-
lašská lidová v úpravě Z. Kašpara 
Vyšla děvčina, Nad tú našú Moravú 
v úpravě J. Zimáka a Nebe na zemi 

J. Ježka.   Následné posezení všech 
zúčastněných  se zpěvem i   tancem 
a ochutnáváním pravých valašských 
frgálů a dobrého vínka přispělo k 
příjemné atmosféře a prohloube-
ní přátelství a radosti, dá se říci, že 
se „ženská srdce“ našla. Těšíme se 
zase za rok na společném setkání, 
tentokrát ve Valašském Meziříčí. S 
prostějovskými přáteli sborového 
zpěvu se  ale setkáme již  17. května 
v prostějovském Národním domě na 
společném koncertu s rakouským 
mužským sborem, posíleným našimi 
muži z Orlice a 28. května na Jarním 
koncertě pěveckých sborů Vlastimily, 
Orlice a Exaudi. Jste srdečně zváni!

Alena Adamová, foto A.Bocanová

Prostějovští zastupitelé 
schválili kulturní granty ve výši 
225.000 Kč na tyto projekty:

1. ve výši 35.000 Kč Věku 
Vodnáře, o.s. - na „Prostějov-
ský bluegrassový festival“ – 4. 
ročník (stan, lavičky, poplatky, 
energie, pronájem aparatury, 
zvukař, poplatky OSA, toalety, 
pořadatelská služba, pódium, 
kapely);

2. ve výši 76.000 Kč Gymná-
ziu Jiřího Wolkera Prostějov,  

- na studentské divadlo 

POINT (služby související 
s  pronájmem, nájemné, mate-
riál, scéna, letní dětský tábor);

3. ve výši 10.000 Kč Občan-
skému sdružení KOKTEJL, 
Prostějov,

- na uspořádání fotografic-
ké soutěže „Babičko, dědečku, 
usměj se!“ včetně výstavy vy-
braných fotografií ze soutěže 
s  podmínkou minimálního 

počtu účastníků 50 soutěžících. 
Tento počet potvrdí příjemce 
veřejné finanční podpory po-
skytovateli do 30. 6. 2014;

4. ve výši 40.000 Kč HA-
NÁCKÉMU AUTO MOTO 
VETERÁN KLUBU v  AČR 
Prostějov, 

- na uspořádání XIX. Setká-
ní veteránistů s  historickými 
vozidly u příležitosti oslav 100. 

výročí radnice a uspořádání di-
vácké soutěže elegance historic-
kých vozidel (propagace, plaká-
ty, ceny za umístění v  soutěži, 
poháry, věcné ceny, zhotovení 
informačních transparentů a 
propagačních materiálů klubu 
k 100 letům radnice);

5. ve výši 43.000 Kč Cyrilo-
metodějskému gymnáziu a ma-
teřské škole v Prostějově, 

- na vánoční koncert Pěvec-
kého sboru CMG (pronájem 
sálu) v částce 8.000 Kč

- na celoroční činnost „Fran-
couzského divadélka“ v částce 
35.000 Kč;

6. ve výši 21.000 Kč Ivě Po-
lické, nám. T. G. Masaryka 20, 
Prostějov, 

- na projekt „Piáno na ulici“ 
(piáno, ladění, instalace a za-
bezpečení proti odcizení).

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí Magistrátu města 

Kulturní granty 2014

Informace 
ke vstupenkám 

na Prodanou 
nevěstu:

Vstupenky budou zdarma   
pro veřejnost z  řad vážných zá-
jemců o představení. Lidé si je 
budou moci vyzvednout na po-
kladně městského divadla v ob-
dobí od 30. dubna do 21. května 
2014. Vstupenky budou vydává-
ny do naplnění kapacity sálu.

Představení bude sehráno 
v  rámci oslav stého výročí do-
končení stavby nové prostějovské 
radnice. Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

INZERCE
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ČTVRTEK 1. KVĚTNA
17.30 Doupě  franc.-kanadský akční thriller
Zmizely zbraně hromadného ničení…
V hl. rolích: P.Walker, D. Belle, RZA, režie: Camille 
Delamarreová, české titulky, premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Jedna za všechny  americká komedie
V hl. rolích: C. Diazová aj., režie: Nick Cassavetes, 
109 min., české titulky premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 2. KVĚTNA
17.30 Doupě
20.00 Jedna za všechny

SOBOTA 3. KVĚTNA
17.30 Doupě
20.00 Jedna za všechny

NEDĚLE 4. KVĚTNA
17.30 Doupě
20.00 Jedna za všechny

PONDĚLÍ 5. KVĚTNA
17.30 Divergence I americké scifi
Vítejte v Chicagu. Ovšem ve futuristickém Chicagu!
V hl. rolích:S. Woodleyová, T. James, režie: Neil 
Burger, 19 min., české titulky, premiéra, Pro mlá-
dež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Divergence

ÚTERÝ 6. KVĚTNA
17.30 Divergence
20.00 Dvojník  anglická komedie
V hl. rolích: J. Eisenberg, M. Wasikowska, Ch. 
O’Dowd, S. Hawkinsová
Režie: Richard Ayoade, 93 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 7. KVĚTNA
17.30 Dvojník
20.00 Divergence

ČTVRTEK 8. KVĚTNA
17.30 Hany  české filmové drama
V hl. rolích: J. Kocman, H. Vagnerová aj.
Režie: Michal Samir, 85 min., premiéra, mládeži 
do 15 let nepřístupný, Vstupné 110 Kč
20.00 Hany

PÁTEK 9. KVĚTNA
17.30 Hany
20.00 Pulp Fiction: Historky z podsvětí
Obnovená premiéra kultovního filmu Quentina 
Tarantina z 90. let…
V hl. rolích: T. Roth, A. Plummerová, J. Travolta, 
S. L. Jackson, B. Willis, U. Thurmanová aj.
Režie: Quentin Tarantino, 153 min., české titulky, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč

SOBOTA 10. KVĚTNA
17.30 Hany
20.00 Pulp Fiction: Historky z podsvětí

NEDĚLE 11. KVĚTNA
17.30 Hany
20.00 Pulp Fiction: Historky z podsvětí

PONDĚLÍ 12. KVĚTNA
14.00 Pondělní Bijásek – Malá mořská víla
ČR /Polsko 1976, 82 min., režie: Karel Kachyňa
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 S Moliérem na kole  francouzská komedie
Výjimečný film, spojující divadlo a film.
V hl. rolích: F. Luchini, L. Wilson, M. Sansaová,
Režie: Philippe Le Guay, 104 min., premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

PONDĚLÍ 12. KVĚTNA (pokračování)
20.00 Ranhojič  německé dobrodružné drama
Ben Kingsley jako učenec Avicenna
V hl. rolích: B. Kingsley, T. Payne, S. Akarsgard, 
O. Martonez, R. Rigby.
Režie: Philipp Stolz, 150 min., české titul-
ky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný,  
vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 13. KVĚTNA
14.00 Úterní Bijásek – Malá mořská víla
ČR /Polsko 1976, 82 min., režie: Karel Kachyňa
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 S Moliérem na kole
20.00 Bohumil Hrabal: „Takže se stalo, že…“
 Art film, český filmový dokument
Režie: Oliver Malina Morgenstern, 72 min., pre-
miéra, mládeži přístupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 14. KVĚTNA
17.30 S Moliérem na kole
20.00 Ranhojič

ČTVRTEK 15. KVĚTNA
17.30 Godzilla 3D
Je tu znova – Godzilla!!!
V hl. rolích: B. Cranston, E. Olsenová, A. Talor-
-Johnson, J. Binocheová, K. Watanabe
Režie: G. Edwards, 119 min., české titulky, pre-
miéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 
130 Kč
20.00 Godzilla
Vstupné 110 Kč

PÁTEK 16. KVĚTNA
17.30 Godzilla 3D
20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
 švédská komedie
Nejdražší film v dějinách švédské kinematografie, 
natočen na motivy bestselleru, vydaného zatím 
v 38 zemích světa!
Režie: Felix Herngren, 114 min., české titulky, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

SOBOTA 17. KVĚTNA
17.30 Godzilla 3D
20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

NEDĚLE 18. KVĚTNA
17.30 Godzilla 3D
20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

POVŠIMNĚTE SI DŘÍVEJŠÍHO  
ZAČÁTKU PROJEKCE!!!

PONDĚLÍ 19. KVĚTNA
16.30 Avatar 3D
Opakování před koncem monopolu! 
Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie!
V  hl. rolích: S. Worthington, Z. Saldanová,  
S. Weawerová, M. Rodriguez aj.
Režie: James Cameron, 161 min., český dabing, 
repríza, Přístupný, vstupné: 90 Kč
20.00 Avatar 3D

ÚTERÝ 20. KVĚTNA
17.30 Valčík pro Monicu 
 švédské filmové drama
Oslnivá kariéra a následně tvrdý pád na dno svých 
možností
Režie: Peter Fly, české titulky, premiéra, pro mlá-
dež do 15 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Avatar 3D

STŘEDA 21. KVĚTNA
17.30 Valčík pro Monicu
20.00 Avatar 3D

ČTVRTEK 22. KVĚTNA
17.30 X Men: Budoucí minulost  
 americký akční dobrodružný film
V hl. rolích: H. Jackman, M. Fassbender, J. Lawren-
ceová aj., režie: Justin Lin, 120 min., české titulky, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Bony a klid 2  česká krimi komedie
Všichni dobří veksláci…se vracejí….
V hl. rolích: R. Skamene, J. Potměšil, V. Jeníko-
vá, J. Nedorost, F.Švihlík, J. Prachař a Česká Miss 
2013 G. Kratochvílová
Režie: Vít Olmer, 90 min., premiéra, pro mládež 
do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 23. KVĚTNA
17.30 X Men: Budoucí minulost 3D
Český dabing, vstupné 150 Kč
20.00 Bony a klid 2

SOBOTA 24. KVĚTNA
17.30 X Men: Budoucí minulost 3D
20.00 Bony a klid 2

NEDĚLE 25. KVĚTNA
17.30 Bony a klid 2
20.00 X Men: Budoucí minulost
České titulky, vstupné 120 Kč

PONDĚLÍ 26. KVĚTNA
14.00 Pondělní Bijásek- Oggy a Škodíci
Francie 2013, 80 min., bez komentáře
Režie: Olivier Jean Marie
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 Bony a klid 2
20.00 Ať žije svoboda!  italský film
Cesta k úspěchu může být někdy i šílenství
V hl. rolích: T. Servillo, V. Mastandrea
Režie: Roberto Ando, 93 min., české titulky, premi-
éra, Pro mládež do 15 let nevhodný, vstupné 95 Kč

ÚTERÝ 27. KVĚTNA
14.00 Úterní Bijásek - Oggy a Škodíci
Francie 2013, 80 min., bez komentáře
Režie: Olivier Jean Marie
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 Bony a klid 2
20.00 Olga Art film
Režie: Miroslav Janek,87 min., premiéra, mláde-
ži přístupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 28. KVĚTNA
17.30 Bony a klid 2
20.00 ??

ČTVRTEK 29. KVĚTNA
17.30 Sousedi  americká komedie
V hl. rolích: Z. Efron, S. Rogen, R. Byrneová, D. 
Franco, L. Kudrowová,
Režie: Nicholas Stoller, 96 min., české titulky, premi-
éra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč
20.00 Sousedi

PÁTEK 30. KVĚTNA
17.30 Zloba, královna černé magie 3D
 americký rodinný film
Příběh Královny Zloby – aneb co předcházelo dění v kla-
sickém Disneyově filmu Šípková Růženka z roku 1959.
V hl. rolích: A. Jolieová, S. Copley aj., režie: Ro-
bert Stromberg, český dabing, mládeži přístupný, 
premiéra, vstupné ? Kč
20.00 Sousedi

SOBOTA 31. KVĚTNA
17.30 Zloba, královna černé magie 3D
20.00 Sousedi

Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

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

Předprodej  vstupenek vždy 
hodinu před začátkem před-
stavení v  kult. klubu DUHA, 
rezervace pouze telefonicky 

Po - Čt   8.00 - 14.30 hodin 
Pá  8.00 – 13.00  hodin 
Tel.:  582 329 625

SOBOTA 3. KVĚTNA
15.00 Krtek a weekend 
Vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Tom Sawyer  něm.  rod. film 
V hl. rolích H. Mattasch, L. Seidel aj,
Režie: Hermine Hungerbturthová, 
106 minut, český dabing, premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Tom Sawyer vstupné 80 Kč

STŘEDA 7. KVĚTNA
15.00 Bio Senior – Terapie láskou
USA 2012, 120 min., režie: David 
O. Russel, vstupné: 35 Kč

SOBOTA 10. KVĚTNA
15.00 Šroubkovo dobrodružství 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Angelika 
 francouzský výpravný velkofilm
V hl.rolích N. Arnezenderová, G. 
Lanvin, T. Sisley, D. Kross aj.
Režie: Ariel Zeitoun, 113 min., čes-
ký dabing, repríza, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Angelika vstupné: 80 Kč

SOBOTA 17. KVĚTNA
15.00 Do pohádky za zvířátky 
Vstupné 20 Kč  pásmo pohádek
17.30 Příběh Kmotra 
 české filmové drama
V hl. rolích: O. Vetchý, L. Vaculík aj.
Režie: Petr Nikolaev, 100 min., re-
príza, mládeži do 15 let nepřístupný, 
vstupné 80 Kč
20.00 Příběh Kmotra 
Vstupné: 80 Kč

STŘEDA 21. KVĚTNA
15.00 Bio Senior – Druhá šance
USA 2012, 99 min., režie: David 
Frankel, vstupné: 35 Kč

SOBOTA 24. KVĚTNA
15.00 Za kamarády z televize 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Dobrodružství Hucka Finna
německý rodinný film
V hl. rolích H. Mattasch aj, režie: 
Hermine Hungerbturthová, 99 mi-
nut, český dabing, premiéra, mláde-
ži přístupný, vstupné 80 Kč
20.00 Dobrodružství Hucka Finna 
vstupné: 80 Kč

SOBOTA 31. KVĚTNA
15.00 Kamarádi z televize 
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Kandidát  český thriller
Skutečný příběh, který se nestal
V  hl. rolích M. Majeský, M. Ku-
bovčík aj., režie: Jonáš Karásek, 106 
min., premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 80 Kč
20.00 Kandidát

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

Kultura
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Kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějov
18:00  POZDRAV PRIMÁTORA MĚSTA 

NOCI KOSTELŮ V PROSTĚJOVĚ
18:05 - 19:00  VYPROSME SI BOŽÍ POŽEHNÁNÍ 

PRO DNEŠNÍ VEČER
  Mše svatá s májovou pobožností, v po-

dání varhan L. Dittmannové zazní ma-
riánské skladby.

19:00 – 19:50  FRANTIŠEK HALAS – JÁ SE TAM 
VRÁTÍM

  Divadlo Hanácké obce, přednes Hana 
Lužná a Milan Urbanovský za dopro-
vodu ženského pěveckého souboru 
Proměny.

20:00 – 20:45 POJĎTE S NÁMI DO HISTORIE
  Komentovaná prohlídka s  průvodky-

němi ze SOŠ podnikání a obchodu.
20:30 - 21:30 SLYŠTE HLAS LOUTNY
  Vystoupení Moniky Pospíšilové (zpěv) 

a Jiřího Skočka (arciloutna), které mělo 
loni mimořádný divácký ohlas. 

21:30 - 22:00 TóNY, KTERé POZVEDAJÍ DUŠI
  Skladby A. Vivaldiho, J.S.Bacha, V. Ří-

hovského a G.F. Händela zahrají žáci 
varhanního a dechového oddělení ZUŚ 
pod vedením E. Lukášové a J. Pellové.

22:00 – 22:30 KYTAROVÝ KONCERT
  Kytarový soubor NON MESURE při 

ZUŠ Vl.Ambruse, vede  Tomáš Růčka. 
Svůj repertoár představí v kapli Nejsvě-
tější Trojice.

22:00 - 23:00 DVEŘE DOKOŘÁN
  Velká noční prohlídka kostela s  prů-

vodkyněmi ze SOŠ podnikání a obcho-
du bude při svíčkách. 

23:30 POŽEHNÁNÍ MĚSTU
  Společně se vydáme do Husova sboru 

na ukončení Noci kostelů s požehná-
ním duchovních křesťanských církví 
městu Prostějov a jeho obyvatelům.

17:30 – 20:30 VZHŮRU K NEBESŮM
  Stejně jako loni se mohou návštěvníci 

podívat na věž kostela. Prohlídky bu-
dou v  půlhodinových intervalech pro 
5 osob s průvodcem a výkladem (zajiš-
ťuje SOŠ podnikání a obchodu). Pouze 
pro fyzicky zdatné a na vlastní nebez-
pečí.

18:00 – 22:00  PUTUJEME V KOČÁRU
  Historický kočár tentokrát pojede za 

každého počasí (zajišťuje Muzeum his-
torických kočárů Čechy pod Kosířem).

18:00 - 19:00  Projížďky po náměstí TGM.
19:00 – 21:30    Kočárem na pouť mezi prostějovskými 

kostely.
21:30 – 22:00   Slavnostní projížďky s nočním osvětlením 

po náměstí TGM. Ta poslední vás zaveze 
na noční prohlídku v kostele Povýšení.

Husův sbor, Prostějov
18.00 HUSITSKÝ CHORÁL
  Zahájení modlitbou.
18.15 KLAUN OPĚT V KOSTELE
  Klauniáda pro děti, účinkuje Jan Šprynar.
19.00 POLICEJNÍ POHÁDKA
  Maňásková pohádka, hraje Divadlo 

Plyšového Medvídka z Prostějova.

20.00 MODEROVANÁ BOHOSLUŽBA
  Průvodním slovem se dozvíte, co zna-

menají jednotlivé části bohoslužby. 
Výkladem slova Božího poslouží patri-
archa Církve československé husitské 
ThDr.Tomáš Butta.

  Souběžně bude probíhat malá výstava 
různých překladů Bible

21.00 „JSEM TU PRO VÁS“
  Možnost soukromého rozhovoru a 

osobního požehnání od patriarchy 
CČSH ThDr. Tomáše Butty a místního 
duchovního Miloše Košíčka.

  Atmosféru doplní „ Jamm sesion 
v kostele“ – Petr Hanák a spol..

22.00  IVA KEVEŠOVÁ S KAPELOU - 
CHANSON A JAZZ

  Poslouchat můžete v přednáškovém 
sále fary ve 2.patře. K poslechu je mož-
né si nabídnout kávu, čaj.

23.00 NOČNÍ ZTIŠENÍ V DUCHU TAIZé
  Modlitba s četbou z Písma.
23:30  DUCHOVNÍ KŘESťANSKÝCH 

CÍRKVÍ V PROSTĚJOVĚ
  Noc kostelů ukončíme společnou eku-

menickou modlitbou s požehnáním.
HOST: Při letošní Noci kostelů budeme mít možnost 
přivítat a hovořit se vzácnou návštěvou – patriarchou 
CČSH ThDr. Tomášem Buttou. 

Kostel sv. Petra a Pavla, Prostějov

18:30 – 19:30 MŠE SVATÁ
  Mši svatou s májovou pobožností bude 

celebrovat P. Wladyslaw Mach.
19:00 – 23:30 NOC V KOSTELE
  Možnost tiché prohlídky kostela, modlit-

by, rozjímaní nebo zpovědi.
23:30   LITURGICKÁ MODLITBA PŘED 

SPANÍM

Českobratrská církev evangelická, 
Sbor Českých bratří, Prostějov

18:15 VEČERNÍ BOHOSLUŽBA
 Slouží farář Jan Jun.
19:00 HODINKA S BAROKNÍ HUDBOU
  Hana Čermáková-flétna, Hana Ryšavá-

-cembalo.
20:00 EXAUDI ZPÍVÁ SPIRITUÁLY
  Představí se pěvecký sbor Exaudi a přáte-

lé.
21:00 SONGY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ
  V provedení folkrockové kapely.
22:00 MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO
  Dokumentární film o Přemyslu Pitterovi.
23:00  PÁSMO OBRÁZKŮ ZE ŽIVOTA 

SBORU V R.2013
23:30 ZÁVĚR
  Odejdeme společně na ekumenické za-

končení v kostele Církve husitské.
Během večera možno shlédnout výstavu fotografií 
Veroniky Zacharové, Petra Červinky a jejich přátel a 
prohlídky modlitebny i ostatních prostor.

Kaple sv. Anny Drozdovice, Prostějov
18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST
18:30  VEČERNÍ ROZJÍMÁNÍ  

PŘI DUCHOVNÍ HUDBĚ

22:00 ZÁVĚR
 Společná modlitba.

Na požádání představíme historii naší kapličky.

Modlitebna církve bratrské, Prostějov
17:00 KDE HLEDAT POKLAD
  Maňáskové představení pro nejmenší.
17:30 ŠIKOVNÉ DěTSKÉ RUCE
  Rukodělné práce v dětském klubu Smaj-

lík.
18:15 DOROSTENCI V AKCI
  Prezentace o činnostech dorostenců.
18:45 POKLAD JE MOŽNÉ NAJÍT
  Zveme ke čtení biblických příběhů a ke 

zpěvu písniček s kytarou.
  Po celou dobu možnost přímluvných 

modliteb.

Kostel sv. Bartoloměje, Prostějov – Vrahovice
17:30 – 17:50 KDO ZPÍVÁ, DVAKRÁT SE MODLÍ
  Noc kostelů zahájí rytmická hudba.
18:00 – 18:45 NEJVěTŠÍ TAJEMSTVÍ VÍRY
  Mše svatá s malým uvedením.
19:00 - 22:00 MůŽETE MÍT NADHLED
  Prohlídka věže kostela a varhan.
19:00 - 19:25 VRAHOVICKÉ NEBE
  Představení světců vyobrazených v kos-

telích a kaplích farnosti.
19:30 - 20:00 654-TÉ NAROZENINY
  Komentovaná prohlídka kostela s video-

projekcí.
20:00 - 20:15  TAJEMSTVÍ VRAHOVICKÉ KRONI-

KY
  Četba zajímavostí z farní kroniky.
20:15 – 22:00 KOSTEL A JEHO POKLADY
  Volná prohlídka kostela spojená s výsta-

vou bohoslužebných rouch, bohoslužeb-
ných předmětů a prezentací o činnosti 
farnosti.

20.15 - 22:00  NABÍDKA PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
  Možnost svěřit svou těžkost modlitební 

skupince vedené knězem.
22:00 - 22:10  SLůVKO NA DOBROU NOC A ZÁ-

VěREČNÉ POŽEHNÁNÍ

Sborový dům Apoštolské církve
17:30 - 20:30  TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO DěTI I 

DOSPěLÉ
  ELEKTRONICKÁ PREZENTACE 

SBORU A JEHO AKTIVIT
 DROBNé OBČERSTVENÍ Z GRILU
  Vše bude probíhat průběžně, jak budou 

návštěvníci přicházet.

Kostel sv. Jana z Nepomuckého 
a klášter Milosrdných bratří, Prostějov

I v letošním roce bude kostel z důvodu pokračujících re-
staurátorských prací v interiéru kostela uzavřen.  Máme 
přislíbeno, že je to již naposled.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Prostějov
Kostel sv. Josefa, Prostějov – Krasice
Kaple sv. Andělů Strážných, Prostějov

V letošním roce budou kostely uzavřeny - organizátoři 
si dali roční pauzu, aby se mohli podívat, jak dělají Noc 
kostelů jinde.
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Výpravný a dojemný pří-
běh o Tarzanovi představí 
v sobotu 24. května v 10.30 
hodin Moravské divadlo 
Olomouc divákům před-
platného Čtyřlístek pro děti 
a rodiče. Kromě excelent-
ních tanečníků olomoucké-
ho souboru uvidí publikum 
na šedesát tanečníků Balet-
ního studia od předškoláků 
po teenagery. Autorem in-
scenace Tarzan – král džun-
gle je umělecký šéf souboru 
baletu Moravského divadla 
Robert Balogh, který ve spo-
lupráci s  Baletním studiem 
připravil již několik úspěš-
ných představení - Louská-
ček, Simba nebo Mojžíš.

Příběh inscenace začíná 
ztroskotáním lodi a kon-
frontací dvou rodin – lid-
ské a gorilí. Náhle osiřelé 
dítě si přisvojí gorilí matka 
Kala. Z Tarzana vyroste 
vůdce gorilí smečky a po-
myslný král džungle. Do-
savadní dobrodružný život 
hlavního hrdiny se změní 
v okamžiku, kdy do jeho 
království zavítá vědecká 
expedice. Tarzan poznává 
nejen půvabnou Jane, ale 
také zlotřilého Claytona, 
který nehodlá gorily studo-
vat, ale lovit a pak výhodně 
prodat. „Hlavním motivem 
je pro mě milostný vztah 
mezi divochem Tarzanem 

a civilizovanou Jane. Nabízí 
se ideální příležitost vyjád-
řit tento střet tancem, uká-
zat, jak král džungle pozná-
vá lidskou něhu,“ svěřil se 
autor, choreograf a režisér 
Robert Balogh.

„Tarzan je posledním 
představením předplatné-
ho Čtyřlístek v této sezóně. 
Toto rodinné představení 
má velký úspěch u malých i 
velkých diváků. Je to velko-
lepá podívaná,“ uvedla ře-
ditelka Městského divadla 
v  Prostějově Jana Maršál-
ková s tím, že doprodejové 
vstupenky jsou k dispozici 
v pokladně divadla.

 -eze-

Divadlo se promění v džungli, 
které kraluje Tarzan

Loutkařský odbor TJ Sokol I Prostějov  
- dohráli jsme úspěšnou sezónu

 Sezóna představení je 
od října do března a ode-
hráli jsme 11 představení. 
Loutkovou sezónu pra-
videlně otevírá a uzavírá 
pohádka Perníková cha-
loupka, tu jsme hráli 3x. 
Dále Ostrov splněných 
přání, Začarovaný Kašpá-
rek a vánoční představení 
O zvědavé panence. Každé 
představení opakujeme 2x 
nebo 3x.

    V jarní části jsme ode-
hráli jen 4 představení, 
z důvodu velké nemocnosti. 
I přesto přišlo 244 diváků. 
V průměru  kolem 61 divá-
ků na představení. Podzim-
ní část byla tradičně ve větší 
oblibě, na 7 představení při-
šlo 543 diváků, to je v prů-
měru 77 diváků na před-
stavení. Naše pohádky tedy 
v minulém roce shlédlo 767 
dětí a jejich rodičů.

Jsem moc ráda, že už 18 
let můžeme s Kašpárkem 
rozdávat v sokolovně dětem 
a jejich rodičům radost a 
úsměv. Ne každá sokolská 
jednota se může pyšnit stá-
lým divadelním souborem, 
který odehraje mnoho před-
stavení a pořád má své obe-
censtvo. Ta naše jednota na 
to může být právem patřičně 
hrdá! Lucie Hlačíková, 

principálka LD

Cyklus scénického čte-
ní LiStOVáNí, kterému 
se v  Městském divadle v 
Prostějově mimořádně 
daří, pokračuje 6. května 
v 18.00 hodin v komorním 
prostoru na jevišti za opo-
nou pořadem Legenda Z 
+ H (Miroslav Zikmund a 
Jiří Hanzelka).

„LiStOVáNí vyjímá z 
pestrobarevné žánrové pa-
lety jednu výjimku - cesto-
pis. Jeho autory jsou oprav-
dové legendy - Miroslav 
Zikmund a Jiří Hanzelka. 
Popasovat se s knihami, 
které více než po padesáti 
letech upravil nedávný ju-

bilant Miroslav Zikmund, 
je opravdová výzva,“ svěřil 
se autor projektu, duchov-
ní otec LiStOVáNí a popu-
lární herec Lukáš Hejlík a 
dodal: „Cílem tohoto LiS-
tOVáNí bude Hanzelku 
se Zikmundem přiblížit 
dnešním generacím, kte-
rým vše připadá napros-
to samozřejmé a netuší, 
že tihle dva byli a navždy 
budou opravdoví frajeři“.  
V  cestopisu, který vydalo 
nakladatelství Jota, zalis-
tují herci Pavel Oubram a 
Tomáš Drápela.

Legenda Z+H je pátým 
pokračováním cyklu, kte-

ré se těší mimořádnému 
zájmu diváků. „Prostějov 
mohu v  souvislosti s  ná-
vštěvností směle nazvat 
skokanem roku,“ vysekl 
Hejlík poklonu publiku při 
jednom z  posledních po-
řadů. Také ředitelka Měst-
ského divadla v  Prostějově 
Jana Maršálková se netají 
radostí nad návštěvnos-
tí: „Přízeň obecenstva nás 
motivuje k  dalším pořa-
dům. Na červen chystáme 
poslední LiStOVáNí v sezó-
ně, které přiblíží knihu Hol-
čička a cigareta současného 
francouzského spisovatele 
Benoîta Duteurtera.“ -eze-

Květnové LiStOVáNí přiblíží legendární 
světoběžníky Zikmunda a Hanzelku
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Moravsko  - slezská křesťanská akademie,  region Prostějov
vás srdečně zve na přednášku, kterou prosloví  

 PhDr. HANA BÁRTKOVÁ
Židovští občané v Prostějově

Přednáška se uskuteční  21. května 2014 v 17.30 hod . na  Cyrilo-
metodějském gymnáziu v Prostějově, Komenského 17.

Setkání se koná za finanční podpory statutárního města Prostějova.
Srdečně zveme Vás i Vaše přátele. MSKA  v Prostějově

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera Olomoucká 25, Prostějov

Květen 2014

2. května v 19.00 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE (Arthur Conan 

Doyle, Aleš Procházka a kol.) PREMIéRA!!!
Sherlock Holmes a doktor Watson na straně dob-

ra. Proti nim stojí záhadná bestie, která uprostřed 
ponuré krajiny plné močálů terorizuje rod Basker-
villů. Dokáže si doktor Watson poradit s metodou 
dedukční a převleky slavného detektiva?

Komediálně laděná inscenace na motivy ro-
mánu A. C. Doyla představí proslulé vyšetřovatele 
v poněkud jiném světle. 

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadlčík, J. Hyn-
drich, L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělková, L. Ka-
meníček, D. Krchňavý, J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, 
M. Nevrlá, A. Mlčochová, A. Daněčková a další

Režie: Aleš Procházka

7. května 
PROSTĚJOVSKé MAJÁLES 2014 

– Náměstí TGM, Prostějov
Více na https://www.facebook.com/majalesprostejov 

10. května v 16 hodin – ZÁMEK PLUMLOV
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)

překlad: Tomáš Svoboda
 „To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, že 

se špatně chováme,… my to vůbec nemůžeme ovliv-
nit, protože nám to poroučí nějakej zasranej hormón 
…a nakonec, když ony dostanou trochu toho tes-
tosteronu... tak se chovají stejně jak my?“

Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm 
rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden stejný 
cíl. Stejná radost a stejná bolest. Muži o ženách a 
také sami o sobě v drsné komedii, která si ani na 
svatební hostině nebere servítky.

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Vojtěch 
Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Špry-

nar a Miroslav Ondra nebo David Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

16. května v 19.00 hodin
BASKERVILLSKÁ BESTIE (Arthur Conan 

Doyle, Aleš Procházka a kol.) 
Komediálně laděná inscenace na motivy ro-

mánu A. C. Doyla představí proslulé vyšetřovatele 
v poněkud jiném světle. 

Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadlčík, J. Hyn-
drich, L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělková, L. Ka-
meníček, D. Krchňavý, J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, 
M. Nevrlá, A. Mlčochová, A. Daněčková a další

Režie: Aleš Procházka

21. května v 19.00 hodin
TOM SAWYER (Mark Twain, Václav Renč) 

Divadelní soubor Pointík uvede svou první in-
scenaci na motivy klasického románu Marka Twa-
ina o legendárním uličníkovi Tomu Sawyerovi a 
jeho kamarádech. 

Hrají: M. Zbudilová, A. Borovcová, F. Sovíček, 
M. Osladil, O. Kroupa, O. Kučera, A. Přikrylová, 
A. Dobrovolná, K. Hejcmanová, A. Flajsarová, E. 
Hlahůlková, A. Špičák, V. Hrubá, E. Valkovičová, J. 
Trunečka, V. Korsová a další

Úprava a režie: Aleš Procházka

30. května v 19.00 hodin
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)

překlad: Tomáš Svoboda
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Vojtěch 

Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Špry-
nar a Miroslav Ondra nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
Květen 2014

HUDEBNÍ OBOR 

22. roční festivalu PROSTĚJOVSKé DNY HUDBY

6. 5. 2014 v 10.00 hod.  sále MD
DĚTI DĚTEM

Komponovaný pořad žáků ZUŠ pro žáky MŠ a 1.stupně ZŠ

10. 5. 2014 v 19.00 hod. sál zámku 
LéTAJÍCÍ RABÍN - Klezmerová kapela

15. 5. 2014 v 19.00 hod. přednáškový sál ND
KOMORNÍ KONCERT

16. 5. 2014 v 14.00 hod. nám. TGM
PROMENÁDNÍ KONCERT žáků ZUŠ Vl. Ambrose

16. 5. 2014 v 19.00 hod.  nádvoří zámku
F – DUR JAZZBAND

17. 5. 2014 v 19.00 hod. přednáškový sál ND
MÄNNER XANG – RAKOUSKO

Mužský pěvecký sbor

19. 5. 2014 v 18.00 hod.  sál ZUŠ
KOMORNÍ KONCERT  - USA

Karen Bentley Pollick housle
Ivana Sokolova klavír

22. 5. 2014 v 18.00 hod.  sál ZUŠ
KONCERT UČITELŮ ZUŠ Vl. Ambrose

6. 5. 2014 v 17.30 hod.  sál ZUŠ
3. absolventský koncert

14. 5. 2014 v 17.00 hod. v sále ZUŠ
4. absolventský koncert

15. 5. 2014 v 17.30 hod. sál ZUŠ
Besídka ke dni matek

VÝTVARNÝ OBOR 
6. 5. 2014 v 16.30 hod. 

Galerie Linka – Kravařova ul. 14
100 LETÁ DÁMA 

Vernisáž a slavností vyhodnocení soutěže. Výstava potrvá do 30. 
5. 2014.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
7. 5. 2014 v 17.00 hod. v sále zámku Pernštýnské nám. 8

Škola ve mlejně 
Volně na motivy pohádky Michala Čunderleho.

Hrají žáci 1. a 2. ročníku I.cyklu Literárně dramatického oboru.
Režie: Hana Šprynarová

Jako každoročně, i 
letos vás zveme na PRO-
STěJOVSKÉ MAJÁLES 
2014, který se bude ko-
nat 7. května 2014 na 
náměstí T.G.M. Akci za-
hájí tradiční průvod stu-
dentů v  maskách (start 
ve 12:00 u lázní), násle-
dovat bude vyhlášení 
nejlepší masky a hlavně 
nového krále Majálesu. 
Těšit se můžete na zá-
bavný program, nebude 
nouze o hudební vy-
stoupení kapel z  daleka 
i z  okolí. Zahrají zde například 
šumperští Loudhill a domácí 
Chilly Weather, ale brzy ozná-

míme další jména. Tato akce je 
každoročně pořádána Divadlem 
Point a Gymnáziem Jiřího Wol-
kera. Na samotné akci se neplatí 

žádné vstupné a vítán 
je opravdu každý. Více 
k programu Majálesu 
najdete na facebookové 
stránce: https://www.
facebook.com/majale-
sprostejov . Případné 
dotazy a přihlášky va-
šich tříd směřujte na 
e-mail: prostejovsky-
majales@gmail.com . 
Děkujeme Statutární-
mu městu Prostějovu 
a společnosti Gaudea-
mus o.p.s., bez kterých 
by se tato akce nemoh-

la uskutečnit. Těší se na vás tým 
PROSTĚJOVSKÉHO 

MAJÁLESU!

Prostějovští loutkáři v neznámých vodách
Jarní a letní měsíce tradičně 

patří v Loutkovém divadle Sta-
rost zvýšené činnosti při před-
staveních venku, pod širým ne-
bem. Ale že ani běžné zkoušky 
nejsou nezajímavé, o tom svědčí 
dění v posledních týdnech. „ Po 
letech jsme vstoupili do oprav-

du jiných vod, než kterými jsme 
léta pluli“ řekl vedoucí spolku 
Ivan Čech a dodal: „naše zatím 
bezejmenné představení, které 
oplývá několika pracovními ná-
zvy, bude tentokráte poskládáno 
z  jarmarečních, kramářských a 
staropražských písniček  - a lout-

ky zde pochopitelně nebudou 
chybět“.

Zajímavé fotografie přibližují  
dění na zkouškách a ve zkušebně 
– do zkušeben fotografové málo-
kdy zavítají……

Kontakt: Ivan Čech, 
princip@seznam.cz

Majáles 2014
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Kultura

HUDEBNÍ VEČER S DANIELEM 
JUNEM ...a jeho hosty:

Karla Mynaříková (housle)
Jaroslav Minář (kytara)
Ondřej Jiskra (trombón)
Martin Jun (violoncello)

Vstupné 100 Kč / 60 Kč student, senior, ZTP
Neděle 18. května 2014 od 19:00

Společenské centrum Prostějov (KaSC), 
Komenského ulice č. 6

Na programu: 
Leoš Janáček, 
Franz Liszt, 
The Beatles, 
Scott Joplin

Předprodeje:
Habro (ul. Hliníky 
4, Prostějov), Ka-
várna ve špalíčku 
(Úprkova 18, Pro-
stějov), Knihku-
pectví U Radnice 
(nám. T. G. Masa-
ryka 15, Prostějov), 
Kavárna Malého 
prince v KaSC a na 
místě v den konání. 

www.danieljun.cz, 
www.proprostejov.eu

INZERCE

JARNÍ  KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
VLASTIMILA, ORLICE a EXAUDI k roku èeské hudby

Uskuteční se ve středu 28. května 2014 v 19,00 hodin 
v přednáškovém sále MD v Prostějově

Na programu skladby B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka, Z. Fibicha, L. Janáčka 
Koncert podpořilo z prostředků VFP Statutární město Prostějov

Pozvánka 
do zámku 

v Plumlově
Klubové zařízení 

v Plumlově vás zve  
na májový koncert 

Zdislavy Krausové-Otrubové, 
který se koná v neděli  

11. května 2014 v 15:00 hodin
 v zámku v Plumlově. 

Zpěv a klavír

Program:

Zhudebněné básně, vlastní 
písně, klavírní improvizace, 
hudba Mozarta a Dvořáka.
Vstupné dobrovolné

Pozvánka na výstavu v RIC
Statutární město Prostějov a sdružení Stopy paměti 

si Vás dovolují srdečně pozvat na 

zahájení výstavy Jiřího Doležela „Stopy paměti“, 
která se uskuteční 6. května 2014 v 15 hodin 

v Regionálním informačním centru, 
Pernštýnské nám. 8, Prostějov - zámek

Stopy paměti je projekt sdružení novinářů a historiků, který 
shromažďuje vzpomínky lidí postižených nacistickou a ko-
munistickou totalitou na Olomoucku. Svědectví posledních 
žijících pamětníků nejtemnějších let naší nedávné minulosti 
jsou zachycena na audiovizuální záznam, doplněný o aktuál-
ní fotografický portrét každého jednotlivce v jeho domovském 
prostředí. 

www.stopypameti.cz

Výstava potrvá do 29. května 2014 v otevírací době RIC:
PO-PÁ od 9.00 do 17.00 hodin
SO, NE od 9.00 do 12.00 hodin 

od 26. května 2014od 26. května 2014

tel. 777 562 788
info@big-ben.cz

Jazykové kurzy pro děti od 3 let

Dlouhodobě nejúspěšnější jazyková škola pro děti v ČR dle výsledků a počtu absolventů u mezinárodních 
zkoušek Cambridge. Špičková úroveň ve vzdělávání již od roku 2003, konkrétní a prokazatelné výsledky!

Nabídka více než 30 kurzů pro děti ve 12-ti úrovních! 

www.big-ben.cz

Na školní rok 2014/2015
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KVĚTEN 
www.muzeumpv.czm 

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA, nám. T. G.  Masaryka  2

VÝSTAVY

do 25.5. Jak žily děti na zámku
   Tematická výstava mapující rodinný život šlechty a jejich 

dětí. Panely s  popisy různých etap života mladých aris-
tokratů doplní dětské předměty denní potřeby, sportovní 
náčiní, malířské skicáky a pastely, vyšívací potřeby, učeb-
ní předměty a hračky.

   Pro malé návštěvníky budou připraveny pracovní listy, 
vystřihovací panenky v historických kostýmech, pexesa, 
katalogy.

   Výstava je realizována ve spolupráci s  Muzeem hraček 
v Rychnově nad Kněžnou. 

29.5. – 7.9. 2014 vernisáž v 17 hodin
  Historická vozidla v obrazech malířky 
  Věry Hejdové
   Malířka Věra Hejdová se pohybuje už několik let mezi 

milovníky krásných historických automobilů a byl tedy 
už jen krůček k  tomu, aby tyto nádherné vozy začala 
malovat. Kromě toho se však v jejich obrazech setkáte i 
s přírodou a architekturou, které zaujaly sběratele umění 
nejen u nás, ale i v  Německu, Holandsku, Kanadě, Ra-
kousku a dokonce i na Novém Zélandu. 

do  25.5. Proměny času
  Výstava z díla Bohumila Čížka 
  k nedožitým 101. narozeninám
   Malíř, grafik a ilustrátor, jehož rodištěm byly Lešany na 

Hané, se představí  kolekcí obrazů figurální malby a kra-
jinomaleb z majetku rodiny.

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18

do 11.5. 2014 FENOMéN IGRÁČEK
   Pro malé i velké návštěvníky je připravena výstava o svě-

tě  mnoha profesí moderní hračky v  podání usměvavé 
figurky –Igráčka. Přijďte se seznámit s  kvalitní českou 
hračkou a podívat se, co všechno dovede!

15.5.-29.6. 2014 Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
   Výstavní projekt umělecké agentury 
  FOIBOS podle koncepce autorů
  P. Zatloukala a V. Šlapety. 
   Zajímá-li Vás, které rodinné domy v České republice od 

19. století do současnosti jsou podle odborníků nejvý-
znamnější, přijďte si prohlédnout výběr z rozsáhlé výsta-
vy, který bude představen v našem městě.  

MUZEJNÍ PODVEČERY

22.5. v 16.30 hodin  v přednáškovém sále hlavní budovy muzea
   Rytířské řády 
   v minulosti a současnosti

Přednáška PhDr. Marka Vařeky, Ph.D.se věnuje osudům čtyř z několika rytíř-
ských řádů – Maltézským rytířům, řádu Božího hrobu, Německým rytířům a řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského, jehož působení je v současné době spojeno s Prostějo-
vem, a členem tohoto řádu je i přednášející M. Vařeka.

Kultura

HELEN DORON ENGLISH angličti-
náři se v uplynulých dnech honili za veli-
konočními vajíčky, akademickým úspě-
chem a čeká je i honba za zlatem.

Šestý ročník Honu na velikonoční vajíčko 
probíhal v sobotu 25. dubna v Kolářových 
sadech. HDE Angličtina připravila pro své 
studenty a jejich kamarády zábavné sportov-
ní odpoledne, zakončené velkou pátrací akcí 
po velikonočních artefaktech.  

Jaro pro angličtinu probíhalo také ve zna-
mení jiného honu, a tím byly mezinárodní 
cambridgské zkoušky. Zlatá horečka vedla 
studenty Angličtiny pro děti Helen Doron 
až do Cambridge. A dopadla úspěšně! „Před 
dvěma roky se česká Helen Doron English 
stala certifikačním partnerem a místem pro 
skládání Cambridge zkoušek. Toto velké plus, 
které stálo spoustu úsilí, přináší řadu výhod 
pro děti, studenty i rodiče. Možnost skládat 
tyto zkoušky v  prostředí výukového centra, 
které děti a studenti znají a s mateřskými lek-
tory, redukuje míru stresu, zvyšuje šanci na 
úspěch a šetří náklady rodičům,“ uvedla Eva 
Šmídová, vedoucí lektorka Angličtiny pro děti 
Prostějov s tím, že dosavadní úspěšnost stu-
dentů Helen Doron English v Cambridge 
zkouškách je plných sto procent! Cambridge 
testy jsou vedle TOEFL jediné mezinárodně 
uznávané a platné při dalším vzdělávání a zís-
kávání pracovních příležitostí, takže určitě jde 
o zkušenost a výhodu nad zlato. 

Slavnostní předání certifikátů pro stu-
denty a jejich příbuzné se na prostějovské 
radnici uskutečnilo 28. dubna. Certifikáty 
předala náměstkyně primátora Statutár-
ního města Prostějov Ivana Hemerková. 

A pokud máte pocit, že to opravdo-
vá Zlatá horečka není, tak právě pro vás 
bude platit pozvánka na letní tábor WILD, 
WILD WEST, který angličtina pořádá 
v polovině července!

Aktuální informace o Angličtině pro 
děti najdete na internetových stránkách  
www.helendoron.cz, LC Prostě-
jov. Nebo jednoduše napište na  
info@anglictinaprodetiprostejov.cz  
či zavolejte na tel. 604 792 446.

HELEN DORON EARLY ENGLISH -  ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

ZLATÁ HOREČKA POKRAČUJE, 
PROBĚHLO předávání certifikátů

RODIČŮM A DĚTEM, PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS:
Úterky 9.30 – 11.30 hodin

jsou vyhrazeny pro děti 
(0,5 - 4 let) a čekají je pohybové hry, 
říkanky, písničky,… Rodiče si mohou 
společně vydechnout u šálku něčeho 
teplého. Příspěvek na vstup 10 Kč. 

Čtvrtky 9.30 – 11.30 hodin patří pro 
změnu rodičům pro děti je v herně 
zajištěn kvalifikovaný dozor s  progra-
mem. Příspěvek na vstup 10 Kč.

Cizincům nově nabízíme 
hlídání dětí ve středy 9.00 – 12.00 hodin 
pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = 20 Kč/ 3 
hod. = 50 Kč. Nutno objednat telefonic-
ky či emailem min. den předem.
Kontakty: Žebřík o.s., Centrum podpo-
ry cizinců, Dům služeb, Vrahovická 83, 
Prostějov Multikulturní klub pro rodiče s 
dětmi, Hlídání dětí cizinců, tel: 605 121 
002 Poradna pro cizince, tel: 731 065 267 
cpc@zebrik-os.cz, www.procizince.cz 

PROGRAM NA KVĚTEN:

2. 5. Ubrousková technika
Tvořivá dílna, pátek!!! 
6. 5. Klub rodičů a dětí
9. 5. Přehled sociálních služeb 
 v Olom. kraj  
Beseda,  pátek!!!
13. 5. Klub rodičů a dětí
15. 5. Významní čeští spisovatelé 
Přednáška 
20. 5. Klub rodičů a dětí
22. 5. Správná péče o chrup 
Beseda s dentální hygienistkou 
27. 5. Klub rodičů a dětí
29. 5. Výroba šperku z hmoty FIMO
Tvořivá dílna

INZERCE

MUZEUM A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Od malička ve výhodě

www.helendoron.cz

Angličtina pro školáky? NEJLEPŠÍ JE U NÁS!

Přijměte pozvání na ukázkovou hodinu zdarma pro Vaše dítě
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Odešla Paní knihovnice
V minulých dnech nás za-

skočila smutná zpráva. Opus-
tila nás naše bývalá kolegy-

ně  Jarmila Gadasová, která 
více než 40 let působila jako 
knihovnice nejdříve v Okres-

ní knihovně, později v Měst-
ské knihovně v Prostějově. 
Celé řady čtenářů ji znaly jak 
z dětského oddělení, tak i z 
půjčovny pro dospělé uživa-
tele prostějovské knihovny. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.  Za všechny 

 bývalé kolegyně 
 a kolegy Eva Dobiášová

Lenka Kholová studuje regi-
onální geografii na Univerzitě 
Palackého v Olomouci a v loň-
ském roce působila jako dob-
rovolník v  Keni. Během svého 
půlročního pobytu se spolu 
s  dalšími evropskými dobro-

volníky, v  rámci projektu EU-
ROSHA, věnovala mapování, 
školení humanitárních organi-
zací a rozšiřování open-source 
technologií v  Rift Valley. Jaké 
nástrahy a výzvy čekají na ev-
ropského dobrovolníka v  teré-

nu? O tom, jak se žije v malém, 
zapadlém městečku v Africe, jak 
se spolupracuje s dalšími dobro-
volníky, ale i o životě místních 
lidí a jejich kultuře bude Lenka 
Kholová vyprávět v pondělí 19. 
května v 17.00 hodin. 

Mapování v srdci Afriky

Jan Burian je známý přede-
vším jako písničkář. Legendární 
je jeho spolupráce s  Jiřím Dě-
dečkem, Petrem Skoumalem 
nebo Janem Vodňanským. Vy-
dal řadu alb, stál u zrodu Festi-
valu osamělých písničkářů, ale 
věnuje se také literární tvorbě, 
píše básně, cestopisy i fejetony. 

Proslavil se jako televizní mo-
derátor svébytných talk-show 
Posezení s  Janem Burianem a 
Burianův den žen. Rád cestu-
je, je spoluautorem filmových 
dokumentů Islandská paměť a 
Chilské deníky. Ve svém novém 
pořadu s názvem Ekologie duše 
zpívá a vypráví o současném ži-

votě člověka obklopeném médii 
a ohromovaném supermarkety 
a superstary. Co se dá dělat, aby-
chom si uchovali zdravý rozum 
a kulturní úroveň? Na to se nám 
tento břitký glosátor žhavé sou-
časnosti pokusí odpovědět ve 
čtvrtek 22. května v 17.00 hod. 
v prostějovské knihovně.

Jan Burian: Ekologie duše

Druhá květnová sobota - 
letos tedy 10.5. - je na celém 
světě zasvěcena podpoře fair 
trade – způsobu obchodu, dá-
vajícím drobným pěstitelům, 
řemeslníkům i zaměstnancům 
z rozvojových zemí příleži-
tost uživit se vlastní prací za 
důstojných podmínek. Pokud 
si koupíte takto označený vý-
robek, máte jistotu, že za ním 
nestojí například zneužívání 
dětské práce, nelidské pra-
covní podmínky či devastace 
životního prostředí. Vloni v 
ČR svátek dohromady oslavi-

lo na 2800 lidí v 87 městech 
a obcích. Knihovna tuto hro-
madnou piknikovou snídani 
organizuje už potřetí. Sice za-
tím pokaždé pršelo, ale všich-
ni si to užili i uvnitř knihovny. 
Přineste něco dobrého a na 
oplátku ochutnejte něco od 
souseda. Fairtradové dobroty 
se rády kamarádí s těmi lo-
kálními, takže vítané jsou tře-
ba buchty z  fair trade kakaa, 
cukru, biomouky, medu od 
místního včelaře nebo vajíček 
od sousedky, domácí chle-
ba namazaný marmeládou z 

vlastní zahrádky nebo máslem 
od místního farmáře či se sý-
rem z  nedaleké farmy. Podá-
vat k tomu budeme fair trade 
kávu, čaj, kakao a samozřejmě 
také čtivo. Více informací, 
včetně rad, co s  sebou nebo 
kde můžete fair trade potravi-
ny v Prostějově sehnat, najdete 
na adrese www.knihovnapv.
cz/snidane. Vezměte rodinu, 
přátele, deku, dobroty, nějaké 
to nádobí a přijďte si udělat 
příjemné sobotní dopoledne. 
Začínáme v 10.00 hodin u 
knihovny. 

Férový piknik u knihovny
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KVĚTEN

10/5/SO/10–12H   

FÉROVÁ SNÍDANĚ V PROSTĚJOVĚ
Jako každou druhou květnovou sobotu budou Prostějované snídat 
s celým světem na podporu fair trade. V parčíku u knihovny. Přines-
te si piknikovou deku a nějakou fair trade nebo regionální dobrotu, 
upečte férovou buchtu, domácí chleba, přijďte se pochlubit se svou 
marmeládou a ochutnat dobroty někoho jiného. Férový čaj, kafe, ka-
kao a čtivo dodáme. Když bude pršet, schováme se do knihovny.

13/5/ÚT/10H   

SENIOR KLUB
Na květnovém setkání Senior klubu se vypravíme do prostějovské 
botanické zahrady. Spolu s průvodcem se podíváme, které zajímavé 
rostliny bychom tam rozhodně neměli přejít bez povšimnutí. Sejde-
me se v 9.55 před vchodem na Lidické ulici. Pokud se chcete této 
akce zúčastnit, přihlaste se prosím předem v čítárně nebo na tel. 
582 329 661, počet míst je omezen.

15/5/ČT/15–17H/ UČEBNA  

PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Každý první 
čtvrtek v měsíci se v Městské knihovně Prostějov koná pravidelná 
„Poradna pro spotřebitele“. Pracovnice olomoucké pobočky Sdružení 
obrany spotřebitelů s Vámi bude řešit Váš konkrétní problém. 

19/5/PO/17H/ PODKROVNÍ SÁL    

KEŇA - MAPOVÁNÍ V SRDCI AFRIKY
Jaké nástrahy mohou potkat evropského dobrovolníka v Africe? Poví-
dání a projekce fotografií Lenky Kohlové, která působila jako dobro-
volnice v Keni a podělí se s námi o své zážitky a dojmy z půlročního 
pobytu v této zemi. Akce se uskuteční za finanční podpory Minister-
stva kultury v rámci projektu K 21.

22/5/ČT/17H/ PODKROVNÍ SÁL   

JAN BURIAN: EKOLOGIE DUŠE
Písničky a vyprávění Jana Buriana – písničkáře, spisovatele, moderátora 
a cestovatele, nejen o současném životě plném médií, supermarke-
tů a superstars. Co se dá dělat, abychom si uchovali zdravý rozum 
a kulturní úroveň? Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva 
kultury v rámci projektu K 21.

27/5/ÚT/9H/ PŮJČOVNA   

TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje pátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“. 
Tentokrát budeme vyrábět šperky z korálků. Zájemci se mohou hlásit 
v půjčovně, počet míst je omezen. Těšíme se na Vás. 

28/5/ST/17H/ PODKROVNÍ SÁL   

GEJŠI – TAJEMSTVÍ JAPONSKÝCH KURTIZÁN
Gejši jsou symbolem Japonska – patří k němu stejně jako suši nebo 
samurajové. Úkolem těchto krásných a inteligentní žen je bavit muže. 
Jsou milé, pozorné a poslušné, ale také hrdé a tajemné. Pokud se 
chcete dozvědět víc, nenechte si ujít přednášku Petra Dzurjaníka.

29/5/ČT/14–17H/ SMETANOVY SADY / KNIHOVNA PRO DĚTI 

DĚTSKÝ DEN S KNIHOVNOU
Ve Smetanových sadech bude zase veselo. Proběhne zde 6. ročník 
oblíbeného soutěžního odpoledne pod širým nebem. Děti všeho věku 
do 15 let bude čekat trasa po celém parku se spoustou soutěžních 
disciplín, včetně stanoviště městské policie. Čeká tě pobavení i po-
učení, ať jsi čtenář nebo ne. Začátek je přímo v knihovně pro děti 
(Vápenice 9), přijďte si sem pro startovní číslo.

CELÝ MĚSÍC

KDY BYLA MOJE MAMINKA NEJKRÁSNĚJŠÍ

Jen málo lidem na světě, jsou-li vůbec takoví, můžeme poděkovat víc, 
než svojí mamince. Dnem, kdy jim u nás vzdáváme poctu, je druhá 
květnová neděle. Ať je vám let kolik chce, račte si kdykoliv v květnu 
udělat pohodlí a pojďte s námi vzpomenout na svou maminku, když 
pro vás byla nejkrásnější. Kdy to bylo? V létě u vody, u vánočního 
stromku, nebo každé ráno, když se usměje? Ať už příběh nebo bás-
ničku, cokoli vás napadne, můžete v průběhu května nosit či posílat 
do knihovny pro děti a mládež (Vápenice 9, detske@knihovnapv.cz). 
Ze všech textů budeme postupně skládat malou výstavu, která bude 
ke shlédnutí během června.

Kultura

Pátek 4. dubna se už počtr-
nácté v prostějovské knihovně 
pro děti svítilo dlouho do noci. 
Policisté ale zasahovat nemuse-
li. Namísto lupičů s baterkami 
by totiž v knihovně našli děti s 
rozzářenýma očima. Nocležní-
ky byli letos žáci 4.A ZŠ Palac-
kého, kteří si tuhle zvláštní noc 
zasloužily za výjimečnou tvoři-
vou a aktivní činnost při hodi-

nách v knihovně, ale i za časté 
samostatné návštěvy jednot-
livých dětí. Nocležníky čekaly 
soutěže, kvizy, tvořivá dílna, 
předčítání, tajuplná procházka 
po nočním městě, návštěva 
divadla Point, spojená s před-
stavením Velká policejní po-
hádka, se zkouškou kostýmů a 
hromadou dalších taškařic. A 
hlavně pohádková noc ve spa-

cáku, přímo v knihovně. Prů-
vodkyněmi byly dětem jejich 
třídní učitelka Romana Zdrá-
halová a knihovnice Jarmila 
Šmucrová s Lídou Coufalovou. 
Děti se tak připojily k tisícům 
dalších, které spolu s duchem 
pana Andersena strávily noc v 
582 knihovnách a 483 školách 
České republiky a na 277 mís-
tech v zahraničí.

Noc s Andersenem

CELÝ MĚSÍC:

Kdy byla moje maminKa nejKrásnější

Jen málo lidem na světě, jsou-li vůbec takoví, můžeme poděkovat víc, než 
svojí mamince. Dnem, kdy jim u nás vzdáváme poctu, je druhá květnová 
neděle. Ať je vám let kolik chce, račte si kdykoliv v květnu udělat pohodlí 
a pojďte s námi vzpomenout na svou maminku, když pro vás byla nej-
krásnější. Kdy to bylo? V  létě u vody, u vánočního stromku, nebo každé 
ráno, když se usměje? Ať už příběh nebo básničku, cokoli vás napadne, 
můžete v průběhu května nosit či posílat do knihovny pro děti a mládež 
(Vápenice 9, detske@knihovnapv.cz). Ze všech textů budeme postupně 
skládat malou výstavu, která bude ke shlédnutí během června.
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Naše kompletní nabídka na květen
PŘEDNÁŠKA

29. 5. (čtvrtek) V 18:00 HODIN. 
GLOBÁLNÍ KLIMATICKÝ ROZVRAT

RNDr. Jan Hollan, Ph.D. 

Jak se vinou užívání fosilních paliv naše Země 
stala planetou již značně jinou, zvanou Zeemě. Jak 
se bude měnit dále. Co všechno můžeme a musíme 
dělat pro to, aby se změny zpomalily, pak snad i za-
stavily. Jde ještě Zeemi proměnit zase na Zemi?

Přednáší RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (*1955), kte-
rý pracuje v  Centru výzkumu globální změny AV 
ČR a působí také v projektu zaměřeném na inovaci 
vzdělávání učitelů a studentů přírodních věd, probí-
hajícím na Pedagogické fakultě MU v Brně. O klima-
tické změně přednáší, píše a publikuje překlady od 
roku 1991, viz jeho stránku http://amper.ped.muni.
cz/gw/index.cz.html (a konkrétně ke knížce Zeemě 
http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/dale_ctete/ ).

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, se-
nioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem 
rezervovat.

    
PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ  
POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST  

Pozorování Slunce proběhne v  pondělí, ve čtvrtek 
a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin.

Večerní pozorování hvězdné oblohy se uskuteční 
v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 21:30 do 22:30 hodin.

DŮLEŽITé UPOZORNĚNÍ! Ve čtvrtek 8. května 
2014 (státní svátek) je hvězdárna uzavřena. Ve čtvrtek na 
1. máje se koná pozorování Slunce i večerní pozorování.

Podmínkou pro uskutečnění pozorování je bez-
mračná obloha, v případě špatného počasí je připraven 
náhradní program. Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 
let, senioři a invalidé 10 Kč.

ASTRONOMICKÝ VÍKEND 10. a 11. 5.
Pozorování Slunce začíná vždy v  15:00 hodin  

a pozorování hvězdné oblohy v 21:30 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, seni-

oři a invalidé 10 Kč.

KOMETA BABETA
(pohádkové středy pro děti)

Uvádíme každou květnovou středu v 15:30 hodin.
Rozpustilá kometa se vydala na cestu ke Slunci. Ces-

tou ji radí hvězdy Arcturus, Vega a Antares. Kometa 
Babeta se vrací šťastně domů.

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let,  
senioři a invalidé 10 Kč.

SOUTĚŽ PRO DĚTI
V neděli 11. 5. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro 

děti z cyklu soutěží „KOSMONAUTIKA“ – VÝZKUM 
SOUSEDNÍCH PLANET A  PLANETEK. Soutěži 
bude předcházet povídání o  některých projektech 
zkoumajících naše vesmírné sousedy.

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let,  
senioři a  invalidé 10 Kč.    

VÝSTAVY/EXPOZICE
- KRÁSY NOČNÍ OBLOHY – NEUVěŘITELNÉ 

MOŽNOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ ASTROFO-
TOGRAFIE

- Z DěJIN PROSTěJOVSKÉ ASTRONOMIE
- OPTIKA – EXPOZICE
Výstava „KRÁSY NOČNÍ OBLOHY – NEUVě-

ŘITELNÉ MOŽNOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ 
ASTROFOTOGRAFIE“ představuje snímky vesmír-
ných objektů v kvalitě, kterou v  nedávné době bylo 
možné dosahovat pouze velkými dalekohledy na pro-
fesionálních observatořích. Díky pokroku a zlevnění 
moderní digitální technologie se možnosti současné 

amatérské astrofotografie značně posunuly vpřed 
a výstava tak nutí i k zamyšlení nejen nad naším mís-
tem ve vesmíru, ale též o  rychlém technologickém 
rozvoji naší civilizace.

Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku as-
tronomických pozorování a  v  tom případě jsou je-
jich součástí. Po domluvě lze výstavy shlédnout též 
i v  jakémkoliv jiném termínu. V  takovém případě je 
vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři 
a invalidé 10 Kč. 

Zdarma zapůjčujeme následující výstavy: 
VESMÍRNÝ DOMOV PRO DěTI, OD SPUT-

NIKU PO RAKETOPLÁN, STRHUJÍCÍ SNÍMKY  
Z  VESMÍRU. 

XXII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází v pracovní středy 

od 16:30 hodin. Obsahem květnových setkání bude 
seznámení s  letní oblohou. Za vhodných podmínek 
doplněno pozorováním Slunce. Pololetní poplatek 
100 Kč.  

XLIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho 

láká poznání základů astronomie a  astronomická 
pozorování. Astronomický klub GEMINI je rozdě-
len na dvě části. Klub GEMINI I navštěvují žáci ZŠ 
od 10 let. Termíny schůzek GEMINI I jsou  v  pra-
covní čtvrtky v 16:30 hodin. Jednorázový poplatek 
na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je určen 
pro studenty středních škol a starší zájemce o astro-
nomii. Termíny schůzek GEMINI II jsou v pracovní 
pondělky v  17:30 hodin. Jednorázový poplatek na 
školní rok činí 400 Kč. Podrobné informace lze zís-
kat na telefonu 724 013  039.

  Změna programu vyhrazena.

Astronomické oddělení Muzea a galerie v Prostějově – Lidová hvězdárna  Tel.:582 344 130 

Oblačností rozumíme část ob-
lohy pokrytou oblaky. Oblačnost 
je významným meteorologic-
kým a klimatologickým prvkem. 
Množství oblačnosti lze vyjádřit 
v procentech nebo v desetinách, 
což je zvykem v  klimatologii 
nebo v osminách, což je zvykem 
v meteorologii. V posledně jme-
novaném případě mluvíme o:  
Jasnu, je-li část oblohy pokrytá 
mraky menší než 1/8,
Skoro jasnu, je-li část oblohy po-
krytá mraky v rozsahu  1/8 – 2/8,
Malé oblačnosti, je-li část ob-
lohy pokrytá mraky v  rozsahu  
2/8 – 3/8,
Polojasnu, je-li část oblohy pokrytá 
mraky v míře okolo 4/8 a mraky 
prosvítá Slunce,
Polooblačnu, je-li část oblohy po-
krytá mraky v  míře okolo 4/8 a 

mraky jsou husté, např. při kupo-
vité oblačnosti,
Oblačnu, je-li část oblohy pokrytá 
mraky v rozsahu  5/8 – 6/8,
Skoro zataženu, je-li část oblohy 
pokrytá mraky v  rozsahu  6/8 – 
7/8,
Zataženu, je-li obloha pokrytá 
mraky celá, tj. v rozsahu  8/8.

Oblaka podle výšky dělíme na: 
nízké (do 2km), 
střední (od 2km), 
vysoké (nad 7km).
Pro pozorování hvězdné ob-

lohy je třeba bezmračné oblohy, 
neboť žádný dalekohled skrze 
mraky neprohlédne. A tak na 
každé hvězdárně na této plane-
tě je někde vystaveno sdělení, 
že se pozoruje jenom za bez-
mračné oblohy. 

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - O

Kultura

 
Pokrytí × kód Význam Symbol

0/8 × 0 jasno

1/8 × 1 jasno

2/8 × 2 skoro jasno

3/8 × 3 malá oblačnost

4/8 × 4 polooblačno, polojasno

5/8 × 5 oblačno

6/8 × 6 oblačno

7/8 × 7 skoro zataženo

8/8 × 8 zataženo

    × 9 nelze rozeznat

CO JE TO TEDY BEZMRAČNÁ OBLOHA?
Zdánlivě jednoduchá otázka, za jejíž odpovědí se mnohdy skrývá rozladěnost těch z vás, kteří vážíte cestu večer na 

hvězdárnu na pozorování a jak se ukáže, zbytečně. Bezoblačná obloha je tedy taková obloha, na které nejsou žádné 
mraky. Jenom bezoblačná obloha totiž zaručuje velmi dobrou manipulaci s dalekohledem a nacházení nejzajímavějších 
objektů oblohy. Je-li obloha např. z 50% pokryta mraky, které se zpravidla pohybují, je s pozorováním velký problém! A 
při tzv. oparu sice jasnější hvězdy docela pěkně září, ale spatřit v dalekohledu mlhoviny, galaxie ani hvězdokupy možné 
není! Vysoké mraky, zvané cirry, jsou rovněž velikým nepřítelem pozorování! Věřte tedy, že úchvatné pohledy do vesmír-
ných hlubin umožní jen pěkná bezoblačná noc. Pamatujme si proto, že žádný dalekohled, ani ten obrovský hvězdářský 
kdekoliv na světě, svým pohledem skrze mraky nepronikne. A o tom „Poručíme větru, dešti,…“, to asi znáte. -jp-
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Blahopřejeme
 V měsíci březnu 2014 oslavili své životní jubileum 

tito obèané města a příměstských èástí: 

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické  zaměření  setkání Lektor
6. 5. 2014 14.00 První pomoc   Mgr. Šárka Pavlovská  
  Každý to známe, ale musíme si vědomosti stále opakovat. Takže přijďte 
  se seznámit s  novými poznatky a zopakovat si ty staré, protože první 
  pomoc se vždycky může hodit.
13. 5. 2014 14.00 Prostějov je město, které znám   Hana Vybíhalová
  Je toto tvrzení pravdivé? Přijďte to zjistit na tuto besedu s  malým kvízem
20. 5. 2014 14.00 Cestujeme po Číně   Mgr.et Mgr. Lenka Freharová
   Druhá část oblíbené cestovatelské přednášky.    
27. 5. 2014 14.00 Návštěva hvězdárny a komentované pozorování Slunce RNDr. Jiří Prudký
   Zcela výjimečně se sejdeme před hvězdárnou a každý účastník zaplatí 
   10 Kč. Ale věřte, bude to stát za to!   

Všechny přednášky a besedy  AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční 
v  prostorách  OS LIPKA, Tetín 1, II. patro  (pokud není uvedeno jinak).

Těšíme se na vaši návštěvu.

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým

70 let   Bednaříková Emilie, Krejčíř Zdeněk, Hájková Alena, Svoboda 
Jindřich, Vertetičová Marta, Kováčova Milada, Marholdová Jarmila, 
Benešová Jana, Valentová Věra, Melichárek František, Daňková 
Bohumila, Nečas Emil, Dostálová Anna, Pospíšil Josef, Vymazal 
Mojmír, Zahradníčkova Marie, Bendl Jiří, Ing. Snováková Eva,  
Ing. Kožíšek Karel, Hornová Irena, Týnová Marie, Sekaninová 
Marie, Malík Jaroslav, Mildová Věra, Tupá Emilie, Kalous František, 
Bubela Jan, Doleželová Ivanka, Sedláček Ladislav, Zaoral Milan. 

 75 let  Závodský Jiří, Kotyzová Ludmila, Ing. Sekanina František, 
Augustinová Evženie, Švančarová Anita, Podivínská Miloslava, 
Jančík Josef, Skopal Jaroslav, Loubal Bořivoj, Srovnalová Bohuslava, 
Horák Stanislav, Gromus Miroslav, Chocholáčová Jarmila, Zatloukal 
Vojtěch, Kührová Jiřina, Zacharová Zdeňka

 80 let  Hrudová Markéta, Zárychtová Věra, Berková Jiřina, Čečman Leo, 
Hanáková Marta, Kaplánek Augustin, Navrátilová Věra, Ing. Pořízka Josef, 
Korkeš František, Ležáková Květoslava, Tománková Jiřina, Svozilík Alois, 
Chytil Rudolf, Švubová Eva, Mgr. Spurná Helga

 85 let  Ing. Zbraněk Albín, Kolomazník Jan, Pospíšilová Zdeňka, Ing. Zubalík 
Zbyněk, Svobodová Jarmila, Vojtková Naděžda, Daněček Rostislav, Greplová 
Ema, Valášková Marie, Navrátil Josef.

 90 let  
 Křivánková Hedvika, Ježková Zdeňka, Řehulková Vlasta, Cetkovský Josef, 
Janků Jaroslav, Mikulecká Emilie

 91 let  Novák Adolf, Sedláková Věra

 92 let  
Ohlídal Vlastimil, Kucielová Božena

 93 let  
Petrželová Jiřina, Vrcha František

 94 let  
Vylášková Marie

 95 let  
Gronych Jindřich

Na všechny programy MC Cipísek je potřeba  
se z kapacitních důvodů přihlásit předem.

 Hurá do školky!
Jak dítěti pomoci zvládnout 

vstup do školky? Co by dítě 
mělo umět, aby byl vstup do 
školky co nejjednodušší? Co 
dítě i rodiče čeká a možná ani 
nenapadne?

beseda pro rodiče ve středu 
21.5. v 18.00 hodin

Týden pro rodinu k Meziná-
rodnímu dni rodiny

12.5.-16.5. ve všech progra-
mech MC

Retro odpoledne s Cipís-
kem- den otevřených dveří MC

odpoledne pro rodiče i děti, 
možnost setkání bývalých  
i současných návštěvníků MC, 
výstava fotografií, herna pro 
děti, tvořivá dílnička.

v sobotu 17.5. 13.00-17.00  
hodin v prostotách MC

První pomoc pro maminky 
s miminky a Spánek a výživa 
miminek

besedy rámci Mimiklubu
Odpolední herny pro rodiče 

a prarodiče s dětmi do 5 let 
vždy v pondělí 15.00-17.00 

hodin / Na tyto herny není po-
třeba se hlásit předem.

Pohádkové týdny s Cipís-
kem- letní programy pro rodi-
če s dětmi

probíhá zápis na prázdni-
nové programy, bližší infor-
mace pro zájemce v MC

Termíny, přihlášky 
a bližší informace v MC.

www.mcprostejov.cz, 
www.facebook.com/cipisekprostejov,  

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na květen 

Vítání dětí 3. 4. 2014
Jakub Kohn
Sofie Leznová
Jakub Švec
David Vojáček
Tomáš Kršňák
Matěj Kolkop
Patrick Matthew Miškovský
Patrik Fišer
Klára Kalabisová
Lukáš Dračka
Ema Feitová
Sofie Malíková
Alžběta Marciánová

Kateřina Hežová
Josef Hlaváč
Jiřina Komínková
Dominik Ovečka
Sofie Musilová
Dominik Tuček
Tereza Koudelková
Egon Pavlíček
Adéla Baďurová
Nella Swiatyniuk
Tobiáš Barto
Adéla Bartová
 -red-

Seznam přivítaných dětí 

Povídání o prostějovské 
radnici

přednáška Klubu historického 
a státovědného 

v Prostějově
Na květen letošního roku připravil 

Klub historický a státovědný v  Prostějově další pravidelný podve-
čer, na kterém vystoupí někteří z autorů reprezentativní publikace 
Sto let prostějovské radnice. Povídání bude doplněno názorný-
mi ukázkami z  právě vycházející knihy. Akce se řadí do letošních 
oslav konaných u příležitosti stého výročí od postavení nové rad-
nice v  Prostějově.

Klubový podvečer se uskuteční v  tradiční třetí úterý v  měsíci 
dne 20. května 2014 v  17 hodin ve výstavním sále Státního okres-
ního archivu Prostějov v  Třebízského ulici.



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

30. dubna 2014 Strana 27

Prostějovské radniční listy Společnost

ATLETIKA – královna sportů 
Nabízíme studium ve sportovních třídách zaměřených na atle-
tiku s více jak 35-letou tradicí na Základní škole, která je nyní 
podporovaná trojnásobným Olympijským vítězem a držitelem 
světového rekordu v hodu oštěpem Janem ŽELEZNÝM a nese 
jeho jméno. Škola má výborné studijní a sportovní výsledky se za-
měřením nejen na atletiku. Škola je zařazena do projektu MŠMT a 
Českého atletického svazu. Sportovní středisko se Sportovní třídou 
jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež 
v Prostějově, které mají úzkou návaznost na Sportovní centrum 
mládeže Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov. 
Ve školním roce 2014 / 2015 otevíráme sportovně atletickou tří-
du v 6. ročníku 
Výběrové závody dětí 5. tříd proběhnou ve dvou dnech a to ve: 
čtvrtek 22. 5. 2014 nebo 5. 6. 2014 vždy od 14.30 hod na školním 
stadionu ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody Prostějov, (v případě 
nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ JŽ) 
Současně zveme žáky ostatních tříd, zájemce o atletiku, kteří mají 
možnost nastoupit i do vyšších ročníků sportovní třídy. 
Našim žákům nabízíme : 
- rozšířenou výuku TV (dle tříd 4/5 hodin týdně) 
-  atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. třídy AC 

Prostějov 
- 2x ročně sportovní soustředění 
-  2 tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, te-

nisové kurty 
-  zapojení do mistrovských atletických soutěží za Atletický klub 

Prostějov 
- kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního růstu 
-  možnost studia na středních školách se zaměřením na sport, 

nyní i v Prostějově !!! 
-  možnost zařazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého 

kraje v Prostějově 
Kontaktujte nás, poskytneme Vám bližší informace. 

ZŠ Sídliště svobody: 582302411, zsjz@zsjz.cz, http://www.zsjz.cz 
Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka, 604821175, 

D.Ovecka@seznam.cz 
AC Prostějov: 606144824, atletika.pv@volny.cz 

Přijďte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dětí. 
Nezahálí u Vás doma druhý Železný, Šebrle nebo Špotáková!?

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV, 

SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 796 01 Prostějov
tel: 582 302 411, 603 526 919, fax: 582 302 446,

IČO: 47922770, e-mail: zsjz@zsjz.cz

Změny v otevírací době ICM
ICM bude zavřeno

Ve dnech 19. května až 22. května bude ICM Prostějov z provozních důvodů zavřeno. 
Děkujeme za pochopení.

Akce plánované na květen

Evropská unie v otázkách

Také letos připravuje MEIS Prostějov působící 
při ICM Prostějov ve spolupráci Europe Direct 
Olomouc internetovou soutěž pro mládež s ná-
zvem „Evropská unie v  otázkách“. V  každém 
kole losujeme ze správných odpovědí na trojici 
soutěžních otázek, které najdete na webu www.
icmprostejov.cz, jednoho výherce a po skončení 
soutěže vylosujeme výherce hlavní ceny, kterou 
v letošním roce bude 1TB externí disk. Zapojit se 
můžete kdykoliv až do 6. května 2014.

Den internetu zdarma – Den slunce
U příležitosti Dne slunce (3. května) pro vás 

připravuje ICM Prostějov na pondělí 5. května 
2014 Den internetu zdarma. Přijít můžete mezi 
14.00 a 17.00 hod. (a to na max. 1 hodinu). Také 
pro vás bude připravena tematická nástěnka se 
zajímavými informacemi. 

Květnový workshop s Lucií a Laurou
Na květen připravují naše zahraniční dob-

rovolnice Lucie a Laura také další kreativní 
workshop, který bude tentokrát zaměřen na 

výrobu dárků k  svátku matek. Přesné da-
tum konání bude zveřejněno na webu ICM 
 (www.icmprostejov.cz).

Galerie pro duši
Každý všední den můžete v  otevírací době 

ICM Prostějov navštívit také naši Galerii pro 
duši. V květnu se můžete přijít podívat na výstavu 
soutěžních výtvarných prací žáků církevních škol 
na téma „Rodina“ a od 14. května 2014 pak bude 
v Galerii umístěna výstava nejlepších výtvarných 
prací studentů CMG. 

Chceš vyjet jako dobrovolník  
do zahraničí? 

Je ti 18-30 let a přemýšlíš o tom, jak získat za-
jímavou zahraniční zkušenost? Co třeba Evrop-
ská dobrovolná služba? S účastníky Evropské 
dobrovolné služby se můžeš už několik let setká-
vat v našem ICM, ale ty sám se můžeš do tohoto 
programu aktivně zapojit. Jak? Kontaktuj nás 
pro víc informací na e-mailu info@icmprostejov.
cz nebo se podívej na náš web www.icmprostejov.
cz. 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

Na květen jsme pro vás připravili:

TVOŘIVOU DÍLNU – každé  pondělí od 15 do 17 hodin
Tvoření pro děti a jejich rodiče s různými materiály a 
výtvarnými technikami: keramickou hlínou, papírem, 
voskem, Fimem, textilem aj.
KREATIVNÍ PODVEČERY PRO ŽENY– úterý od 19 hod
13.5. Fimo 27.5. Mozaika

Rodiče s dětmi zveme  1. května  od 15 hodin na 
SETKÁNÍ RODIN v Centru pro rodinu v Krasicích
Na programu :
Od 15.30 přednáška psychologa Františka Zakopala 
na téma Manželské a partnerské vztahy, souběžný pro-
gram pro děti - soutěže a hry, pro malé hlídání, setkání 
se starými i novými přáteli
Poutní mše svatá v 18 hodin v kostele sv. Josefa Dělníka 
v Krasicích
Zveme vás na Kurz Manželské večery
Kurz je určen všem manželským párům, které na sobě 
chtějí pracovat a společně investovat do svého vztahu. 
Na tom, zda v manželství žijete méně než dva roky 
nebo přes třicet let vůbec nezáleží. Máte-li hezké man-
želství, kurz vám pomůže jej dále zlepšit a posílí Vaše 
dobré návyky. Na druhou stranu, zakoušíte-li v man-
želství potíže, kurz vám poskytne praktické dovednos-
ti, které vám pomohou obtíže překonat. Páry, které již 
žily odděleně, využily kurz jako příležitost ke smíření a 
nalezení cesty zpět. Ačkoliv je kurz založen na křesťan-
ských principech, velmi prospěje všem manželským 
párům. Kurz vysoce ocenily i mnohé páry z necírkev-
ního prostředí.       
Kurz začínáme 2. května.
Cena kurzu pro pár je 1800 Kč. Zahrnuje dvě příručky 
a cenu jednotlivých večeří v restauraci.

Pro táty a syny ve věku 7-13 let, jsme připravili víken-
dový pobyt 
Emanuel aneb vzácný čas s otcem zaměřený na pro-
hloubení vztahu a posílení vzájemné důvěry.
Místo: kemp Baldovec (Rozstání)
Kdy: 15. -18 .5. 2014
Cena: 550 Kč za otce se synem

Rodiče s jejich ratolestmi zveme do
KŘESťANSKéHO  MATEŘSKéHO  CENTRA  

MATKY  MARKéTY
od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin

Pro děti je připravena vybavená herna a další zázemí 
– knihy, hudební nástroje, kreativní materiál. Mamin-
kám nabízíme společenství v přátelském prostředí.
MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM - diskusní program – 
každou středu od 11 do 12 hod.
Program pro maminky na MD, který je zaměřen na 
posílení sebevědomí, sebepoznání, komunikační do-
vednosti, psychohygienu a zvládání stresu, timema-
nagement, ale i na vymezení osobních možností a per-
spektiv do budoucna.
Nabízíme bezplatné hlídání dětí po dobu trvání pro-
gramu. Před i po programu je vám k dispozici herna 
mateřského centra.
Každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin nabízíme 
dopolední kroužek typu miniškolky První školička, 
určený rodinám s dětmi od 2 do 4 roků.  Usnadňuje 
přípravu na nástup do mateřské školy, připravuje děti 
na separaci od rodičů a navazovaní vztahů s vrstevníky 
v malé skupině a bezpečném prostředí, ale také uspo-
kojuje potřeby dítěte po kolektivu vrstevníků.

Programy jsou podpořeny z dotačního 
programu MPSV Rodina a ochrana práv dětí.

 

   SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
  Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 582 330 883,        

    582 332 297, www.sportcentrumddm.cz 

 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 

Tábor pro děti ve věku 6 – 15 let 
Termín:  13. – 18.7.2014 
Ubytování: čtyřmístné chatky v areálu Athéna Suchý 
(Cena zahrnuje: ubytování, stravu, veškeré vstupné) 

   
Bohatý zážitkový program:  
- sport, hry, zábava 
- koupání a tobogán (Sušský rybník) 
- rafty a kánoe  
   

Cena :   
 

 
 
 

 
Přihlášky zasílejte na: 
tzajickova@sportcentrumddm.cz nebo  
Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, Prostějov 
   
Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková,  
tel.  737 069 621     
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
 

SPORTCENTRUM 
- dům dětí a mládeže
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 582 330 883,       

 582 332 297, www.sportcentrumddm.cz

SUCHÝ - sport, adrenalin 
a zábava na suchu i na vodě

Tábor pro děti ve věku 6 – 15 let
Termín:  13. – 18.7.2014
Ubytování: čtyřmístné chatky v areálu Athéna Suchý
(Cena zahrnuje: ubytování, stravu, veškeré vstupné)
  
Bohatý zážitkový program: 
- sport, hry, zábava
- koupání a tobogán (Sušský rybník)
- rafty a kánoe    

Cena:  2990 Kč
Přihlášky zasílejte na:

tzajickova@sportcentrumddm.cz 
nebo Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, Prostějov

  
Informace:  Mgr. Bc. Tereza Zajíčková, tel.  737 069 621    

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
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                                                                                                                                                          15. května  2014          9.30 - 12.30 hodin         Společenský dům Prostějov  
Zveme vás na 13. ročník 

módní show, která návštěvní-
kům představí umění módní-
ho designu studentů středních 
uměleckých škol z celé ČR i za-
hraničí.

V  rámci kulturního progra-
mu vystoupí i  Markéta Kon-
vičková  - finalistka SuperStar 

a  Daniel Mrózek - finalista 
Hlasu Československa.

Diváky čeká i  SHOW 
s  moderátorem Petrem Za-
kopalem a  celé dopoledne 
příjemná podívaná.  VSTUP  
ZDARMA

Akce se uskuteční pod zášti-
tou MŠMT a MPO, generálním 

sponzorem je Statutární město 
Prostějov, hlavními sponzory 
jsou Krajský úřad Olomouc 

a  SSŠ ČMS Praha, mediální 
partner akce je Radio Haná, 
s.r.o.  a Týdeník Prostějovska.

Společnost

Projektový den
„Štafeta přátelství a zdraví“ 

5. roèník
ZŠ a MŠ Jana Železné-

ho pořádá dopoledne 23. 5. 
2014 již 5. ročník „Štafeta 
přátelství a zdraví“ za vý-
znamné finanční podpory 
Zdravého města Prostějov. 
Projektový den probíhá ve 
spolupráci s městskou po-
licií, RS Iris a SZŠ. Cílem 
projektu je připravit tako-
vou aktivitu, která by měla 
vytvářet zdravé vazby mezi 
dětmi. Akce je zaměřena na 
efektivní plnění Minimální-
ho preventivního programu 
a Charty školy.

Štafetový závod se koná ve 
třech sportovních disciplínách – 
koloběžka, běh a in line brusle.

Organizátoři zvou všechny 
rodiče, babičky a dědečky i 
kamarády, aby přišli podpořit 
soutěžící.

 Mgr. Eva Matoušková, 
 koordinátorka projektu

INZERCE

Prostějovská  zlatá  jehla  2014
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Mimořádná soutěž ke  
120. výročí založení OA Prostějov 

Soutěž byla určena žákům třetích 
ročníků, kteří probírají v předmětu 
informační technologie vytváření 
videoklipu. Cílem bylo vytvořit pro-
pagační materiál ke 120. výročí zalo-
žení OA Prostějov nebo připomínku 
100. výročí založení budovy radnice 
města Prostějov. Všechny odevzdané 
videoklipy byly zajímavé a porota vy-
brala a ocenila tři nejlepší. 

První místo obsadil tým ze 3.A:
Lucie Srostlíková, Romana Maj-

chráková, Michaela Kalábová, Nela 
Slezáková 

Druhé místo tým ze 3.B: 
Nikola Malíková, Kateřina Trneč-

ková, Marie Lužová, Lucie Vaňková 

Třetí místo tým ze 3.A: 
Jakub Chmelař, Regina Gajdošo-

vá, Jana Fidrmucová, Markéta Bed-
nářová 

Konkurence byla tak veliká, že vy-
brat 3 nejlepší bylo velmi obtížné!!! 

Žákům byly ceny předány slav-
nostně dne 19. března za přítomnosti 
poroty, ředitelky školy Ing. Evy Loš-
ťákové a hostů - ředitelky ÚP Pros-
tějov Ing. Věry Crhanové, ředitelky 
OHK Prostějov Heleny Chalánkové 
a předsedy Školské rady JUDr. Josefa 
Augustina.

Oceněné videoklipy uvidíme při 
oslavách výročí založení školy a pre-
zentačních akcích. -lo-

Vážíme si spolupráce s rodiči
Stejně jako v ostatních mateřských 

školách, tak i v MŠ Dvořákova, Šárka a 
Žešov spolupracují rodiče na přípravě 
různých akcí MŠ a reprezentací MŠ. 
Děti těchto školek se zúčastnily 15. 
kola PROSTĚJOVSKé MATEŘINKY. 
MŠ Dvořákova s  vystoupením „Vítá 
Vás Madagaskar, MŠ Šárka „HEJA 
HEJ“ a MŠ Žešov s vystoupením „Na 
rytířstvo“. Tímto vedení a učitelky dě-
kují rodičům a přátelům škol za po-
moc při realizaci tohoto projektu.

Z  Mateřské školy Dvořákova se 3. 
třída BERUŠKY a budoucí školáci z 
MŠ Šárka přihlásili do soutěže televize 
NOVA-SMÍCHOV. Jak třídy soutě-

ží? Podmínkou bylo vyfotit, nakreslit, 
nebo jakkoliv znázornit téma „SMÍŠ-
KOVÉ vítají jaro!“ Díky rodičům škol-
ky zaslaly fotografie a výtvarné koláže 
dětí. Učitelky se zúčastnily pro radost 
dětí a váží si spolupráci s rodiči. Od-
měnou pro vítězné MŠ budou hod-
notné hračky. Nadstandartní činnosti 
s dětmi dělají rády a s láskou, protože 
tyto činnosti obohacují nejen děti, ale 
i je samotné. 

Hlasujte pro výhru těchto dětí v pří-
padě umístění soutěžních fotografií na 
www.smíchov.tv  Dana Lošťáková 

 a Jaroslava Kučerová
 (MŠ Dvořákova)

ÚSPĚCHY SŠA PROSTĚJOV
Šesté místo v celorepublikové juni-

orské soutěži Kalibr cup 2014 v úče-
sové tvorbě. Toto umístění získala 
naše žákyně Kateřina Mádrová s mo-
delkou Kristýnou Štolpovou v březnu 
na veletrhu  WORLD OF BEAUTY & 
SPA v pražských Letňanech. 

3. a 4. místo v krajském kole soutěže 
Autoopravář JUNIOR 2014 v kategorii 
AUTOMECHANIK. Toto umístění zís-
kali naši žáci Martin Soldán (3. místo) 
a Michal Vychodil (4. místo) v březnu 
na VOŠ a SŠA Zábřeh. Martin Soldán 
postupuje do celorepublikového kola.
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Husovo náměstí 67, Prostějov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278 
pořádá v květnu tyto akce:

exkurze s odborníky
Vycházka do kvetoucího sadu
KDY: sobota 3. května 
KDE: sraz v  8:30 na nádraží 
v Čelechovicích na Hané ane-
bo v 9:00 přímo v sadu Oulehle 
na Kosíři
Vycházka do rozkvetlého ovoc-
ného sadu s  odborníky (bylin-
kářem Vláďou Vytáskem z  Li-
tovle a entomologem Vojtěchem 
Jiříčkem z Prostějova). Společně 
projdeme obnovený ovocný sad 
Oulehle, vysvětlíme si zásahy 
provedené v  uplynulém roce a 
spolu s odborníky budeme po-
zorovat různé druhy rostlin a 
hmyzu. 
Vhodný vlakový spoj z Prostě-
jova odjíždí v 8:02 z hl. nádraží. 
Ukončení akce do 12:00.

přírodovědná soutěžní stezka 
pro žáky
Zlatý list
KDY: středa 7. května
KDE: biokoridor Hloučela
9. ročník místního kola celo-
státní soutěže Zlatý list, konané 
formou soutěžní stezky se sta-
novišti, která jsou zaměřená na 
praktické poznávání přírody a 
na znalosti v  ochraně přírody 
a životního prostředí. Soutěž je 
určena pro děti ze zájmových 
oddílů či žáky škol od 1. do 9. 
ročníku školní docházky. Při-
hlášky přijímáme do 23. dubna 
na adresu: iris@iris.cz

vycházka pro veřejnost
Prameny Terezského údolí 2
Kdy: čtvrtek 8. května (státní 
svátek)
Kde: sraz v  8:45 na nádraží 
v  Náměšti na Hané, vhodný 
vlak jede z  Prostějova hl. ná-
draží v 8:02  
Akce pro všechny, kteří mají 
chuť a zájem navázat na loňskou 
akci a pátrat po studánkách a 
pramenech v  další části Terez-
ského údolí, tentokrát na jeho 

severních svazích. Opět budeme 
putovat pod vedením místního 
znalce pana Jiřího Fialy, s použi-
tím map a GPS.
Začátek vycházky v 8:45 hodin 
na nádraží v Náměšti na Hané. 
Návrat (dle počasí a sil) vlakem 
odjíždějícím z Náměště v 15:11.

Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.
exkurze pro seniory
Kroměřížské zahrady
Kdy: sobota 10. května 
Kde: sraz v  8:00 na Husově 
nám. 67 nebo přímo u autobu-
su na Joštově náměstí  
Zájezd přednostně pro seniory 
(od 60 let) do Kroměříže spoje-
ný s návštěvou Květné a Podzá-
mecké zahrady. Cestou zpátky 
se zastavíme v  Uhřičicích, kde 
se nachází dvě technické zajíma-
vosti: Vantroky a Sifón (kde se 
kříží toky Romže a Mlýnského 
náhonu). 
Cena zájezdu (poplatek za do-
pravu vlastním autobusem) je 
70 Kč. Vstupné do Květné za-
hrady si hradí každý účastník 
sám. Zájemci si zde mohou při-
platit za komentovanou prohlíd-
ku rotundy a Foucaultova kyva-
dla. Do Podzámecké zahrady je 
vstup zdarma. 
V Kroměříži bude individuální 
volno (možnost zajít na oběd, 
navštívit zámek či projít si měs-
to). 
Návrat do Prostějova kolem 17. 
hodiny.
 Na zájezd je nutno se předem 
telefonicky, osobně či e-mailem 
přihlásit, a to do pondělí 5. 5. 
Tel. 582  338  278, 739  669  558, 
e-mail: iris@iris.cz.

vycházka
Němčický a Valchovský kras
KDY: sobota 10. května
KDE: okolí Němčic (okr. Blan-
sko), sraz v  9:00 u kostela sv. 
Mikuláše v Němčicích
Vydejte se s námi za zajímavou 

historií a přírodou málo zná-
mého  Němčického a Valchov-
ského krasu. Jedná se o malá 
krasová území s drobnými 
jeskyňkami a pozůstatky těžby 
železných rud a několika zanik-
lými vesnicemi. Celková délka 
trasy asi 15 km. Doporučujeme 
pevnou obuv a oděv do terénu, 
jídlo a pití na celý den. Návrat 
do Prostějova v  odpoledních 
hodinách.
Doprava je nutná vlastními 
auty. Několika zájemcům na-
bízíme volná místa v  autech. 
Prosíme účastníky, kteří by byli 
také ochotni nabídnout ve svých 
autech volná místa o nahláše-
ní kontaktu. Bližší informace 
k akci sdělí Jana Pšeničková (tel. 
721 377  514, jana.chybikova@
seznam.cz)
Pořádáno ve spolupráci s bada-
telským spolkem Dávnověk.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 12. května od 
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny.

procházka s lampiony
Večerní stezka bludiček
KDY: pátek 16. května, od 
17:30 
KDE: biokoridor Hloučela
Přijďte strávit příjemný večer 
procházkou pod korunami stro-
mů podél šumící říčky Hlouče-
ly. Abyste se za šera neztratili, 
přineste si např. lampion, který 
vám posvítí na cestu. 
Start a prezence: občerstvení U 
Abrahámka od 17:30 do 19:30 
hodin. Okružní trasa povede 
po cyklostezce směr Mostko-
vice-Tichá, zde přechod na 
druhý břeh směr občerstvení U 
Mazánka, po mostě zpět směr 

občerstvení U Abrahámka. Od 
19 hodin posezení zpříjemní 
vystoupení country skupiny 
Hloučeláci.
Zápisné: děti 30 Kč, dospělí 40 
Kč. Děti do 3 let zdarma. V ceně 
špekáček a pečivo (vydávat se 
bude v cíli po předložení kont-
rolních razítek).
Pořádá ZO ČSOP Hlouče-
la, bližší informace na tel. 
721 377 514

časná ranní vycházka s ornito-
logem
Stoletá Hloučela: Ptačí štěbetání
Kdy: neděle 18. května 
Kde: sraz v 5:30 v biokoridoru 
Hloučela na rohu jezdecké stá-
je Cavalo
Akce pro všechny statečné zá-
jemce o ornitologii, kterým 
nevadí brzká ranní hodina. 
Odměnou jim bude ptačí „kon-
cert“ celé řady zástupců ptactva 
žijícího v biokoridoru Hlouče-
la, odborný výklad Ladislava 
Klabníka a Petra Podhorného a 
zážitek z netradiční časné ranní 
vycházky.
V případě trvalého deště se akce 
nekoná. Aktuální informace na 
tel. 603 730 594.

Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.
stezka pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ
Hrátky s  přírodou v  botanické 
zahradě
Kdy: čtvrtek 22. května od 8:30 
do 13:00
Kde: botanická zahrada v Pro-
stějově
Přírodovědná stezka zaměřená 
na poznávání a pozorování rost-
lin v botanické zahradě. 
Délka jedné stezky včetně vy-
hodnocení je cca 1 hodinu. 
Cena: 20 Kč na žáka.
Stezka je určena vždy pro jednu 
třídu (min. 15 žáků, max. kolem 
30 žáků) a začíná každou půlho-
dinu od 8:30 do 12:30 hodin.
Třídu je nutno předem přihlásit 

na iris@iris.cz nebo telefonicky 
582 338 278, 603 298 039.

přírodovědná soutěžní stezka 
pro vítězné týmy žáků z míst-
ních kol soutěže
Zlatý list
KDY a KDE: pátek 23. května, 
Olomouc
Krajské kolo celostátní soutěže 
Zlatý list, konané formou sou-
těžní stezky se stanovišti, která 
jsou zaměřená na praktické 
poznávání přírody a na znalosti 
v  ochraně přírody a životního 
prostředí. 

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 26. května od 
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pra-
covní hodiny.

vycházka pro rodiny s dětmi
Putování s  beruškou a brouč-
kem
KDY: sobota 31. května
KDE: sraz na nádraží ve Dzbe-
lu v  9:00, odjezd vhodného 
vlaku z hl. nádraží v Prostějově 
v 8:02
Zábavné putování pro rodiny s 
dětmi plné úkolů a zastavení u 
různých druhů hmyzu. Cestou 
budou na děti čekat beruška, 
mravenec, vážka aj. Každému 
hmyzímu kamarádovi děti po-
mohou splnit hravé úkoly. Trasa 
povede ze Dzbele po turistic-
kých trasách do Konice. Délka 
trasy asi 6 km. Doporučujeme 
pevnou obuv, jídlo a pití. Návrat 
do Prostějova v 15 hod. Cena: 
20 Kč/dítě.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,

Nadace Partnerství v rámci Blo-
kového grantu – Fondu pro NNO

Nadace VIA

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 

Evid. č. 690/14 (Gordon) – 
pes, kříženec, světlé barvy, od-
chycen na ul. Fügnerova

Evid. č. 691/14 (Brendy) – 
fena, bígl, označena čipem č. 
203096100124629 (majitel 
nenalezen)

Evid. č. 692/14 (Ricardo) – 
pes, krysařík

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

Evid. č. 689/14 (Karin) – fena, 
německý ovčák, odchycena na 
ul. Lužické

Evid. č. 673/14 (Drako) – 
pes, kříženec německého ov-
čáka, odchycen na ul. Kyjevské
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Na  tuto  osadu  přešla  práva  osady  původní.  Roku  1390  bylo  Prostějovu  uděleno  díky  pánům 
z Kravař (starý moravský šlechtický rod na Opavsku) právo výročního trhu, (viz tajenku).
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Prostějov byl často označován jako „hanácký Jeruzalém“, protože zde sídlila velká židovská komu-
nita, o to významnější, že měla i (viz tajenku).          Z prostějovské židovské obce vyšla řada  pozoru-
hodných osobností.

Tajenka z  minulého čísla: VE VÝZNAMNOU TRHOVOU VES.

Nordic walking: 
v květnu opět dvakrát
Na první letošní lekci nor-

dic walkingu v rámci projek-
tu Zdravého města Prostějov 
přišlo 3. dubna do parku ke 
hvězdárně více než třicet zá-
jemců ve věku od 5 do 81 let. 
Ti, kteří lekci nestihli nebo si 
ji chtějí zopakovat, mají další 
šanci v  úterý 6. května v 17 
hodin opět na stejném místě 
v Kolářových sadech. A stej-
ně jako v dubnu se uskuteční 
i delší “výšlap” po polních a 
lesních cestách v okolí Plum-
lova, tentokrát ve čtvrtek 
22. května. Sraz na náměstí 
v Pumlově je ve 14 hodin, z 
Prostějova se tam dostanete i 
autobusy, které z nádraží od-

jíždějí ve 13.30 a 13.45 hodin. 
Pokud nemáte vlastní hole 
nebo používáte trekové hole a 
chcete si vyzkoušet nordicové, 
přihlaste se předem telefo-
nicky nebo SMS na čísle 732 
635 360, případně mailem na 
adrese Sehnalovalenka@se-
znam.cz. Nezapomeňte uvést 
svou výšku. 

Lekci nordic walkingu s 
cvičitelkou Lenkou Sehnalo-
vou můžete v květnu absol-
vovat rovněž v lázních Skalka. 
Akce pořádané Obecním úřa-
dem ve Skalce se konají v so-
botu 3. a 24. května vždy v 16 
hodin, sraz je před budovou 
lázní.  -les-

Hubení to na jaře 
skvěle rozjeli

Tanečníci z  Taneční školy 
Hubený se během března a dub-
na zúčastnili hned tří význam-
ných regionálních soutěží, kde 
ukázali, že mají na letošní rok 
výtečně našlápnuto. Tři soutěže 
a hned čtyři zlaté medaile!

V  půli března tančily děti 
z  TŠH v  prvním postupovém 
kole seriálu soutěží formací 
CDO – Dance life Tour 2014 
v  Olomouci se svojí velkou 
street show formací Bylo neby-
lo … a hned získaly zlato. Jejich 
dospělí kamarádi je následovali 
a s  formací Mystery of CC vy-
tančili další zlatou placku v ka-
tegorii street a disco show. Jak 
se shodli trenéři M. Nevrlá, M. 
Vlachová a O. Berky, cesta na 
mistrovství republiky je otevře-
ná!

Začátkem dubna se dětští 
tanečníci zúčastnili Zlínského 

kola celostátní soutěže Taneč-
ní skupina roku 2014 a hned 
následující den Mistrovství 
Moravy formací dětí v Přero-
vě. Na obou akcích byli opět 
nejlepší a jejich choreografie 
„Bylo - nebylo“ jim tak zajisti-
la nejen další dvě zlaté medai-
le, ale i postup na Mistrovství 
ČR.

„Do prázdnin máme soutě-
žemi nabitý program. Pokud si 
udržíme toto tempo, budeme 
maximálně spokojeni“, uved-
la šéftrenérka Katka Hubená. 
„Naši trenéři jarní přípravu ne-
podcenili, za což jim patří velké 
díky“, dodala.

A na závěr ještě malá pozván-
ka - vedení TŠ Hubený připra-
vuje pro všechny příznivce tan-
ce letní příměstský tábor. Více 
informací na www.tshubeny.eu.
 Alice Molovčáková, DiS.

Město Prostějov v křížovkách

90 let Klubu èeských turistů v Prostějově
Klub českých turistů je 

znám jako neúnavný or-
ganizátor pěších pobytů v 
přírodě, což má velký vý-
znam pro zdraví jedince, 
protože nejzdravějším po-
hybem je chůze. Při svém 
založení v roce 1888 si dal 
KČT do svého programu 
také i ochranu přírodních 
a lidských výtvorů. Klub 
však také sám budoval 
horské chaty, rozhledny, 
vydával mapy, turistické 
průvodce a hlavně značil 
turistické cesty. Díky tomu 
máme hustou síť turistic-
kého značení vysoké ev-
ropské úrovně.

Prostějov si však na zřízení 
této veřejně prospěšné orga-
nice musel poněkud počkat. 
Teprve v roce 1924 inicioval 
ustavení místního odboru 
KČT školní inspektor pan V. 
Ptáček. Klub si hned od zalo-
žení  dobře vedl, počet členů 
rychle rostl. V roce  1930  měl 
odbor již 550 členů. Byla po-
stavena rozhledna na Kosíři, 
odbor měl vlastní noclehárnu, 
pořádal pro veřejnost vlasti-
vědné přednášky, vydal turis-
tického průvodce po Prostě-
jovsku. Hlavní cíle výletů byly 
Kosíř a Drahanská vrchovina. 
Po roce 1948 byl jednotící KČT 
násilně rozdroben do jednotli-

vých TJ, z nichž nevýznamněj-
ší turistické odbory byly při TJ 
OP, TJ Gala a TJ Železárny. V 
současné době jsou v Prostě-
jově 3 odbory KČT. Největší 
je KČT Kosíř, který má vedle 
pěší turistiky i vodáky, kte-
ří jsou jediní vodní turisté v 
Olomouckém kraji. Turisté 
vyrážejí za svými cíli každý 
týden, protože v turistice žád-
ná sezona neexistuje. Pěší vy-
cházky se mohou provozovat   
až do vysokého stáří. Turisté 
také pořádají i vícedenní zá-
jezdy do hor. V loňském roce 
to byl Slovenský ráj, letos poje-
dou do Jizerských hor.

 Karel Kotyza
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1. SK Prostějov vstoupil do jarní sezóny úspěšně

Předváděná hra je příslibem do budoucna 
Jelikož bylo počasí podstatně 

vstřícnější než loni, začaly jarní 
boje v  Moravskoslezské fotba-
lové lize na všech stadionech 
podle plánu o víkendu 22. břez-
na. Náš mužský tým po vydaře-
né generálce s  divizním Přero-
vem, který o týden dřív porazil 
2:1 gólem Zelenky, hostil doma 
Za Místním nádražím Hanác-
kou Slávii Kroměříž.

„Asi něco bude na známém 
přísloví – těžko na cvičišti, leh-
ko na bojišti. Po celý zápas jsme 
byli jasně lepší a předvedli jsme 
našim divákům dobrý fotbal,“ 
komentoval vstup „eskáčka“ do 
sezóny trenér František Jura. 
Tým totiž nenechal soupeře ani 
diváky na pochybách, kdo je 
na hřišti pánem, a  přestože se 
soupeři povedl náhodný brejk, 
po přestávce také zásluhou per-
fektně kopnutého přímého kopu 
Lukáše Zelenky Prostějov výsle-
dek otočil a vyhrál 2:1.

O týden později bylo na pro-
gramu hanácké derby s  olo-
mouckou Holicí, se kterou jsme 
doma prohráli koncem srpna 
0:5. Odveta v  krásném jarním 

počasí vyšla beze zbytku, po 
soustředěném a  zodpovědném 
výkonu odvážel 1. SK domů 
všechny tři body za vítězství 1:0. 
„Naše mužstvo dnes chtělo hrát 
a vyhrát, bojovalo, a proto si tři 
body zasloužilo,“ byl trenér Jura 
nadmíru spokojený. „V naší hře 
bylo vidět nasazení a agresivita, 
nechtěli jsme hrát někde zalezlí, 
ale naopak jsme se tlačili do-
předu, protože se nemáme čeho 
bát. Takhle se hraje o body, takže 
musím kluky jednoznačně po-
chválit,“ shrnul příčiny tohoto 
vítězství.

Po nadmíru vydařeném úvodu 
se čekalo domácí potvrzení aktu-
ální formy doma s rezervou Zlí-
na. Potvrdilo se ovšem pravidlo, 
že s tímto soupeřem vznikají po-
hříchu divoké výsledky (v minulé 
sezóně 4:0 a 3:4, na podzim venku 
4:0). Poločasové skóre 0:2 nevěšti-
lo nic dobrého, a přestože střída-
jící dorostenec Šteigl pomohl ke 
stažení soupeřova náskoku z 1:4 
na 3:4, vyrovnat se už v  závěru 
nepodařilo. „Stará pravda říká, že 
jak do utkání vstoupíte, tak hra-
jete. Od středy jsme připravovali 

mužstvo na agresivního běhavé-
ho soupeře, kterému nesmíme 
dát čas, jen tak může začít dělat 
chyby. Slova se minula účinkem 
a těžce vybojované vítězství v Ho-
lici jsme doma nepotvrdili a body 
odevzdali,“ věcně konstatoval po 
utkání Jura.

S  rezervním týmem Slovác-
ka se stažení dvougólového 

náskoku soupeře podařilo. „Už 
v  prvním poločase jsme podle 
mého názoru byli lepším muž-
stvem, výkon kluků se mi dnes 
moc líbil. Ve druhé půli jsme 
jednoznačně dominovali na ba-
lónu, vytvářeli si šance a Slovác-
ko jsme přehráli, z čehož mám 
radost,“ pochválil své svěřence 
trenér Jura.

A  ještě tradiční pozvánka na 
květnové domácí zápasy – v so-
botu 10. května hostíme Hlučín, 
o čtrnáct dnů později Mikulovice, 
vždy od 16:30 hod. Doufáme, že 
májové počasí přivede do ochozů 
stadionu Za Místním nádražím 
solidní diváckou návštěvu!

Tomáš Kaláb
1. SK Prostějov

INZERCE
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Sportovec města vyhlášen již podesáté
Vítězem jubilejního desátého ročníku 

ankety o nejlepšího sportovce města Pro-
stějova za rok 2013 se v hlavní kategorii 
stal člen TK Agrofert Tomáš Berdych. 
Druhé místo obsadila jeho oddílová ko-
legyně Petra Kvitová a oba tenisty doplnil 
na pomyslných stupních vítězů parašutis-
ta Libor Jiroušek.

Slavnostní vyhlášení se za účasti spor-
tovců, trenérů, funkcionářů i politických 
špiček města a kraje uskutečnilo uplynulý 
pátek 4. dubna v prostorách Hotelu Tennis 
Club. Při této příležitosti pořadatelé neza-
pomněli ani na tragicky zesnulého plavce 
Ondřeje Palatku, jehož po celý večer připo-
mínala fotografie.

Celý večer zahájil předseda pořádající 
Komise pro mládež a tělovýchovu Rady 
města Prostějova Pavel Smetana, jenž při-
pomněl, že i v loňském roce zaznamenali 
prostějovští sportovci řady výborných vý-
sledků. A věřil, že komise vybrala ty nejlepší 
z nich... „Byť se nikdy netrefíte do vkusu 
úplně všem...,“ pousmál se. Nejprve přišla 
na řadu kategorie Sportovní hvězda pros-
tějovských médií, kterou vyhlásil náměstek 
prostějovského primátora Zdeněk Fišer. Ví-
tězem se možná trochu překvapivě stal pla-
vec TJ Prostějov Lukáš Řehořek, přičemž 
další pořadí nebylo oznámeno.

Mládežnickým týmem roku se za 
spoluúčasti náměstkyně primátora Ale-
ny Raškové staly basketbalistky TJ OP 
Prostějov ročníku 1999 a mladší. Tým 
Pavla Buriánka loni obhájil titul mistryň 
České republiky mladšího žactva. Dru-
hé místo obsadili raftařští junioři a juni-
orky, kteří vyhráli mistrovství republiky 
a přivezli několik medailí včetně jedné 
zlaté ze světového šampionátu. Na třetí 
příčce se umístili tenisté TK Agrofert 
Prostějov, ti zase triumfovali v rámci do-
mácích mistrovství ve všech věkových 
kategoriích.

Po krátké kulturní vložce vyplněné sa-
xofonovým a klávesovým vystoupením 
prostějovského dívčího tria Free Jazz z RG 
a ZŠ vystoupal na pódium Alois Mačák. 
První náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje a člen Rady města nejprve všech-
ny i jménem hejtmana Jiřího Rozbořila, 
pozdravil a ujistil, že kraj bude sport i na-

dále podporovat. Poté nastal čas pro kate-
gorii Tým roku 2013.

Mezi oceněnými připadlo třetí místo 
lukostřelcům, kteří pod vedením Magdy 
Majarové získali domácí tituly v hale i ven-
ku, stejně tak kralovali první lize družstev. 
O stupínek výše se umístili basketbalisté 
Ariete Prostějov, kteří zvládli obtížný rok 
a v loňské sezoně vybojovali stříbro. A 
nejlepším sportovním kolektivem se stali 
raftaři Tomi-Remont, kteří potvrdili pozici 
domácích jedniček.

Ocenění Talent roku převzal z rukou 
prvního náměstka primátora Jiřího Po-
spíšila mladý parašutista Dukly Prostějov 
Bonifác Hájek. Ten ovládl juniorskou sérii 
na přesnost přistání a obsadil bronz na mis-
trovství Evropy v individuální akrobacii. 
Hned za ním skončil juniorský mistr re-
publiky a člen užšího gymnastického výbě-
ru pro evropský šampionát Daniel Ponížil. 
Bronzový skončil člen SKC TUFO Prostě-
jov Luděk Helis, jenž se jako první Prostě-
jovan stal juniorským mistrem republiky 
na silnici.

Předání cen pro nejlepší trojici v hlavní 
kategorii Sportovec roku 2013 se ujal pros-
tějovský primátor Miroslav Pišťák. Pro ceny 
za třetí místo si došel člen ASO Dukla Pro-
stějov Libor Jiroušek, druhé místo připadlo 
tenistce Petře Kvitové a za nepřítomného 
Tomáše Berdycha převzala vítěznou trofej 
ředitelka tenisových projektů TK PLUS 
Petra Černošková. 

Mikrofonu se poté chopil zpívající práv-
ník Ivo Jahelka a kromě svých známých 

soudniček zazpíval také písničku o teniso-
vém míčku a jeho pohledu na věc. Kouči 
raftařů Zdeněk Netopil, korfbalistů David 
Konečný a gymnastů Karel Hemerka poté 
od náměstkyně primátora Ivany Hemer-
kové přebrali ocenění v kategorii Trenér 
mládeže 2013. Vyhlášení nejlepších ne-
profesionálních sportovců za loňský rok se 
ujala dvojice poslanců Parlamentu České 
republiky Pavel Holík (ČSSD) a Jaroslav 
Faltýnek (ANO 2011). Na pódium za 
nimi přišli produktivní florbalistka Renata 
Bestrová, korfbalová reprezentantka, kapi-

tánka a nejlepší střelkyně prostějovského 
výběru Renata Havlová i celoživotní cyk-
lista a celkem patnáctinásobný účastník 
seniorského mistrovství světa Stanislav 
Steigl.

Cenu Komise pro mládež a tělovýchovu 
za rok 2013 obdrželi gymnastická trenérka 
i rozhodčí Zdeňka Steuerová, dlouholetý 
předseda Okresního volejbalového svazu 
a současný lékař VK Agel Prostějov Pavel 
Navrátil a ředitel Sportcentra DDM Ivan 
Nedvěd.

Seskupení tří dívek z reálného gymnázia 
Free Jazz zahrálo další ze slavných melodií 
a šlo se na poslední kategorii - Síň slávy. Do 
ní byli uvedení fotbalista Alois Copek in 
memoriam, oštěpař Zdeněk Nenadál a te-
nista Antonín Doseděl. Stejně jako každým 
rokem, tak i letos došlo na charitu, načež 
primátor Miroslav Pišťák předal Onto klubu 
Diana šek na deset tisíc korun. A tečku za 
slavnostním večerem učinilo předání šeku 
na autobusový zájezd do Řecka od cestovní 
kanceláře Hellas Tour. Jeho šťastnou maji-
telkou se stala Kateřina Macáková, kterou 
hned na počátku akce vylosoval náměstek 
Zdeněk Fišer. Zdroj: Prostějovský Večerník

Fota: Komise pro mládež 
a tělovýchovu Rady města Prostějova

Sport
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Nabízíme kvalitní JÍZDNÍ KOLA 
značek 

SERVIS a OPRAVY jízdních kol 
SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

Plumlovská 32  (vedle ÚŘADU PRÁCE)   Prostějov  tel.: 733 224 410 

retro Prostějovské 
radnièní listy

Chystáme pro vás mimořádné vydání u příležitosti 
Oslav 100. výroèí otevření radnice

Buďte při tom! 
Takové noviny vychází 

pouze jednou za 100 let

Zájemci o prezentaci v tomto 
výjimečném vydání Prostějovských 
radničních listů volejte na tel. číslo 
608 723 849 nebo pište na
e-mail: reklama@vecernikpv.cz





BYLINKOVÁ APATYKA
zdraví, dárky, pohlazení po těle i na duši …. je tu pro Vás
v průjezdu 500 letého domu U zeleného stromu, Žižkovo nám. 20

těšíme se na Vaši návštěvu
Biookosmetika, 
zelená káva 
na redukci hmotnosti,  
koloidní stříbro, 
bylinné směsi, čaj, 
káva, porcelán,
keramika, šité 
doplňky do bytu, 
pečené čaje, čajové 
kolekce.

Špičkové produkty 
Diochi a Energy.

Produkty celostní (alternativní) medicíny. Přípravky vhodné na ekzémy, 
lupénku atd. Poradna zdraví.

LÁZNĚ SLATINICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

ŽEHNÁNÍ PRAMENŮ
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích

17. května 2014 od 10.00 hodin

Mši svatou a slavnostní akt žehnání povede zástupce určený 
Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem a metropolitou moravským 

z Arcibiskupství Olomouckého.

Po celý den bude připraven bohatý doprovodný program
Účinkující: Hanácká muzika Litovel, Sbor Pramen, Cholinka z Choliny, 

Malé hanačky ze Slatinic

Dále se můžete těšit: Koncert pro Svatého Pelegrina, od 19.30 hod. Májová veselice, 
Vyhlášení vítězů soutěže "Vyfoť lázně"

Připraveno bude i bohaté občerstvení z lázeňské kuchyně

Více informací na www.lazneslatinice.cz nebo na www.facebook.com/lazne.slatinice

Smluvní partner:

LS_prameny_100x142  28.04.14  13:55  Page 1

INTERFORST CZ s.r.o.
Kpt. Nálepky 621/2
798 11 Prostějov - Vrahovice

Prodejna 603 288 731
Servis 603 288 158
prodejna.pv@interforst.cz
PO - PÁ 8.00 - 17.00

INTERFORST CZ s.r.o.
Kpt. Nálepky 621/2
798 11 Prostějov - Vrahovice

Prodejna 603 288 731
Servis 603 288 158
prodejna.pv@interforst.cz
PO - PÁ 8.00 - 17.00



Sleva až 70% 
na výrobky Koutný 

v prodejně Koutný, Okružní 4200, Prostějov. 

Sleva platí do vyprodání zásob.

Zdravotnické potřeby
Bezplatná linka: 800 140 166

DOVOZ VŠECH ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK K VÁM DOMŮ ZDARMA

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY, ZDRAVOTNÍ OBUV, TLAKOMĚRY, GLUKOMETRY A JINÉ

Provozní doba: Po-Pá 9-17 hod.á

Zdravotnické potřeby - Silvie Velebová
Plumlovská 78, Prostějov
tel.: 582 332 112 nebo 604 562 009

20 990 Kč
vč. DPH

AKCE

5 990 Kč
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AKCE
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ŠIROKÝ SORTIMENT 
ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK

Hanácký operní festival 2014

Elina Garanča Joseph Calleja
Horní náměstí

OLOMOUC
26. 6. 2014

ve 20:30 hodin

nám. T. G. Masaryka

PROSTĚJOV
31. 8. 2014
v 18:00 hodin

www.hanackyopernifestival.cz
© Paul Schirnhofer / DG Decca/© Simon Fowler


