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Prostějovské radniční listy
Naše radnice 

má sto let 
Před sto lety – 6. června 

1914 – byla slavnostně ote-
vřena budova nové radnice 
postavená v letech 1911–1914 
podle plánů profesora br-
něnské techniky Karla Hugo 
Kepky.

Splnily se tím myšlenky 
prostějovských komunálních 
politiků a  národních činitelů 
kolem Karla Vojáčka. Město 
dostalo skutečně potřebnou 
a  důstojnou budovu. Vzneše-
ná, ztepilá, krásná, impozant-
ní, nádherná, reprezentativní, 
krásně založená 66 metrů vy-
soká věž, dominanta náměstí. 
Takto ji hodnotil dobový tisk. 

Psali o  ní  historikové Ja-
roslav Mathon, Jan Kűhndel, 
Pavel Zatloukal, Pavel Marek, 
spisovatele a publicisté Ondřej 
Přikryl, František Obrtel, Jo-
sef Simon a Sergej Machonin. 
Zobrazovali ji malíři Alois Kal-
voda, Richard Kaňák, Oldřich 
Lasák, František Kubíček, 
Viktor Hohaus, Robert Holzer, 
Hilar Václavek, Vilém Topinka, 
Dušan  Janoušek, Anna Grme-
lová, Jiří Mádlo a další.

Naše radnice je také svěd-
kem historických událostí. Při-
pomeňme například období 
1. a  2. světové války, tragické 
události za okupace vojsky 
Varšavské smlouvy v  srpnu 
1968 či vystoupení tehdejší-
ho prezidenta Václava Havla 
z balkonu radnice při návštěvě 
Prostějova 28. 5. 1990. Naše 
radnice je spjatá s  významný-
mi událostmi v  životě občanů 
města. Je také nemovitou kul-
turní památkou. I z tohoto hle-
diska je jí věnována všestranná 
pozornost a péče. 

„Kéž tento památník české 
práce budí v  srdcích občanů 
lásku k  rodnému městu a  učí 
je pracovat pro jeho rozvoj 
i pokrok a vážiti si samosprá-
vy,“ čteme na pamětní desce ve 
vestibulu radnice. Tento odkaz 
budovatelů radnice a  tehdej-
ších představitelů města je stále 
živý a aktuální i dnes. 

 Hana Bartková 
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Informace

Zastupitelstvo města Pro-
stějova schválilo dne 13. 5. 
2014 mimo jiné i  Závěrečný 
účet města za rok 2013.

Rozpočtové hospodaření 
statutárního města Prostějo-
va skončilo ve sledovaném 
období rozpočtového roku 
2013 kladným saldem příjmů 
a výdajů ve výši 3.360.609,69 
Kč. Na tomto velice přízni-
vém saldu příjmů a výdajů se 
podílela ta skutečnost, že čer-
pání celkových výdajů v kon-
solidované podobě vykázalo 
hodnotu 92,36% rozpočtova-
ných výdajů, v  absolutní � -
nanční hodnotě jde o částku 
65.306.629,53 Kč nižší než 
byla rozpočtována; oproti 
přeplněným celkovým pří-
jmům ve výši 106,47%, v ab-
solutní � nanční hodnotě jde 
o  částku 48.150.736,95 Kč 

vyšší než byla rozpočtována. 
Přebytek z rozpočtového hos-
podaření roku 2013 bude 
směrován k  naplnění roz-
počtových rezerv statutárního 
města Prostějova v  trvalých 
peněžních fondech zřízených 
statutárním městem Prostějo-
vem, konkrétně do fondu rezerv 
a rozvoje. Ani v roce 2013 neby-
lo nutné zadlužovat město úvěry 
od bankovních ústavů. Kapitálo-
vé výdaje se na celkových výda-
jích města v  roce 2013 podílely 
částkou 222.272.813,74 Kč, což 
představuje procentuálně hod-
notu 28,16 vůči celkovým výda-
jům města.

Miroslav Pišťák, primátor 
města Prostějova

Pozor na uzavírku námìstí T.G.Masaryka
Ve dnech konání oslav 100 let radnice a Wolkerova Prostějova  bude uzavřeno náměstí 

T.G.Masaryka v Prostějově. Jedná se o tyto dny:
3. 6., 4. 6., 6. 6., 12. 6., 13. 6., 17. 6.,18. 6., 19. 6., 21. 6., 22. 6., 23. 6. 2014. Provoz bude koordinovat 

Městská policie Prostějov.  Děkujeme za pochopení

Upozorňujeme občany, že v pátek 6. 6. 2014 budou všechna 
pracoviště Magistrátu města Prostějova, tedy budova na náměstí 
T.G.Masaryka, Školní 4, Křížkovského 7 a Havlíčkova 4, z pro-
vozních důvodů otevřena pro veřejnost od 9:00 hodin. 

Děkujeme za pochopení

Mìsto Prostìjov se pøipojilo 
k Chartì kvality Èeské republiky

Statutární město Prostě-
jov, Magistrát města Pros-
tějova se stalo signatářem 
Charty kvality České re-
publiky. Přihlášení k Chartě 
kvality schválila Rada měs-
ta na své schůzi 29. dubna 

2014. Listinu signatáře slav-
nostně podepsal Miroslav 
Pišťák, primátor města.

„Charta je pro signatáře 
dobrovolným závazkem, že 
budou podporovat veškeré 
aktivity směřující ke  zlepšo-

vání kvality ve všech oblas-
tech života, k  rozvoji inovací 
a  k  dodržování zásad Spole-
čenské  odpovědnosti organi-
zací. Od roku 2010, kdy byla 
sepsána, ji podepsali zástupci 
významných průmyslových 
podniků i  nejvyšší předsta-
vitelé vládních a  profesních 
a podnikatelských organizací. 
K  zakládajícím členům pat-
řili například někdejší před-
seda vlády Jan Fischer nebo 
Vladimír Tošovský, někdejší 
ministr průmyslu a  obcho-
du. K současným signatářům 
patří kupříkladu Fakultní ne-
mocnice u  sv. Anny v  Brně, 
Veletrhy Brno, a.s., Hospo-
dářská komora okresu Přerov 
nebo ZNOVÍN Znojmo, a.s.,“ 
vysvětlil tajemník Magistrátu 
města Prostějova Lubomír 
Baláš s  tím, že vznik této 
charty byl inspirován obdob-
ným dokumentem platným 
na celoevropské úrovni.

Statutární město Prostějov, 
Magistrát města Prostějova, 
bylo k  přistoupení k  Chartě 
kvality vyzváno jako vítěz Ná-
rodní ceny kvality ČR. „Vedle 
vrcholných osobností veřej-
ného života jsme se připojili 
k organizacím, pro které jsou 
kvalita a  odpovědnost k  celé 
společnosti, systémům, pro-
cesům, produktům a službám 
jednoznačnou prioritou,“ do-
dal Baláš.   -jg-

Závìreèný úèet mìsta schválen

UpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozornění
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Ve středu 30.dubna 2014 se 
na náměstí T.G.Masaryka usku-
tečnil tradiční Den se složkami 
Integrovaného záchranného 
systému. V jeho úvodu požehnal 
arcibiskup Jan Graubner prapor 
dobrovolných hasičů, následova-
lo udílení ocenění, vyhodnocení 
výtvarné soutěže dětí a  pak už 
náměstí patřilo ukázkám čin-
nosti jednotlivých složek.

Zastupitelstvo města 
Prostějova udělilo:

Čestný odznak 
Městské policie Prostějov 

ZA ZÁSLUHY
Str. Mgr. Jiřímu Navrátilovi 

a str. Jaroslavu Smékalovi
za záchranu lidského života. 
Str. Martinu Zieglerovi, ve-

liteli 1. směny hlídkové služby 
MPPV za vynikající výsledky při 
zajišťování veřejného pořádku.   

Str. Petru Borovičkovi, zá-
stupci velitele 1. směny hlídko-
vé služby MPPV za vynikající 
výsledky při zajišťování veřejné-
ho pořádku. 

Str. Antonínu Říhovi, 
strážníku hlídkové služby 
4. směny MPPV za vynikající 
výsledky při zajišťování veřej-
ného pořádku.

Plk. Mgr. Miroslavu Spur-
nému, zástupci vedoucího 
Územního odboru Policie ČR 
Prostějov za aktivní spolupráci 
s  vedením města, s  Městskou 
policií Prostějov i  složkami IZS 
s cílem posílení bezpečnosti, kli-
du a veřejného pořádku v Pros-
tějově i teritoriu okresu Prostějov.

Kpt. Bc. Františku Lo-
rencovi, vrchnímu komisaři 
Územního odboru Policie ČR 
Prostějov za uplatňování svých 
dlouholetých zkušeností ve pro-
spěch veřejného pořádku a bez-
pečnosti občanů. Je členem ko-
mise prevence kriminality města 
Prostějov. 

MUDr. Radomíru Gurkovi, 
řediteli Zdravotnické záchranné 
služby Prostějov  za osobní podíl 
na řešení zabezpečení dostupnos-
ti přednemocniční péče pro měs-
to Prostějov i celého okresu.

Čestný odznak Městské poli-
cie Prostějov ZA VĚRNOST II. 

stupně - za 20 let služby:
Str. Martinu Ambrosovi, 

strážníku okrskové služby za 
okrsek č. 4  

Str. Františku Adámkovi, 
technikovi pultu centrální ochra-
ny a kamerového systému města    

Str. Janě Adámkové, vedoucí 
skupiny prevence MP 

Str. Antonu Grégrovi, zá-
stupci velitele 3. směny.  

Str. Antonínu Říhovi, stráž-
níku hlídkové služby 4. směny

Str. Františku Souškovi, 
strážníku okrskové služby 

Čestný odznak Městské poli-
cie Prostějov ZA VĚRNOST 
III. stupně - za 15 let služby:
Str. Věře Pavlíkové, strážníku 

MPPV
Str. Jiřímu Provazovi, strážní-

ku hlídkové služby na 4. směně. 
 

Čestnou plaketu Městské 
policie Prostějov

Mgr. Ivanu Nedvědovi,
řediteli Sportcentra Prostě-

jov od za jeho velmi aktivní pří-

stup k rozšíření volnočasových 
aktivit jak pro děti tak mládež.

Ing. Miroslavu Charouzo-
vi, krajskému koordinátorovi 
Besipu – za podíl na snižování 
bezpečnostního rizika v dopravě 
a koordinaci mnoha akcí na do-
pravní výchově zejména dětí. 

Mgr. Martinu Mokrošovi, 
zástupci ředitelky Střední zdra-
votnické školy Prostějov, Vápe-
nice za podíl na preventivních 
akcích v oblasti zdraví  

RNDr. Jaroslavě Tatar-
kovičové, vedoucí Odboru 
kancelář primátora Magis-
trátu města Prostějova za 
aktivní podíl na zajišťování 
různých preventivních akcí, 
které organizuje jak město, 

tak Městská policie Prostě-
jov v rámci prevence krimi-
nality.  

PaedDr. Aleně Dvořákové, 
koordinátorce Zdravého města od 
r. 2008, díky vysokému nasazení 
jmenované dosahuje město Pro-
stějov v  agendě Zdravého města 
a MA 21 vynikajících výsledků.

Vedoucího Územního
 odboru Policie České

 republiky Prostějov udělil 
MEDAILI POLICIE ČESKÉ 

REPUBLIKY ÚZEMNÍHO 
ODBORU PROSTĚJOV, 

KRAJSKÉHO 
ŘEDITELSTVÍ POLICIE 

OLOMOUCKÉHO KRAJE
panu Miroslavu PIŠŤÁKOVI, 

primátoru Statutárního města 
Prostějov za aktivní spoluprá-
ci v  oblasti veřejného pořádku, 
boje s  kriminalitou, posilování 
partnerství samosprávy s  Policií 
České republiky a výjimečné při-
činění o dobré jméno územního 
odboru a dále

plk. RNDr. Jaroslavu 
SKŘÍČILOVI
řediteli Krajského ředitelství 

policie Olomouckého kraje za 
aktivní spolupráci a tvorbu kon-
cepčních činností v oblasti boje 
s kriminalitou.

INZERCE

Den se složkami Integrovaného záchranného systému

Arcibiskup Jan Graubner požehnal prapor dobrovolných hasièù
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Informace

Strážníci mìstské policie obdrželi ocenìní, které jim pøedal primátor mìsta 
Prostìjova

Primátor Miroslav Pišśák pøevzal z rukou vedoucího Územního odboru PÈR 
Prostìjov plk. Pavla Nováka medaili PÈR Územního odboru Prostìjov.

Úspìšné žáky výtvarné soutìže poøádané hasièi ocenila senátorka Božena 
Sekaninová spoleènì s námìstkyní primátora Ivanou Hemerkovou.

Ukázky èinnosti Mìstské policie Prostìjov.

Bojové umìní v podání vojenské policie.

Slavnostní vyhlašování i následný program zpestøili také èetníci v historických 
uniformách.

Ukázka „zásahu“ služebního policejního psa.

Tyto retro uniformy i vozidlo si pamatuje ještì celá øada obèanù…
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Rada mìsta odsouhlasila veøejnou 
finanèní podporu na opravu fary 

ve Vrahovicích
Rada města na schůzi ko-

nané 13. května 2014 schválila 
přidělení veřejné � nanční pod-
pory ve výši 50.000 Kč Řím-
skokatolické farnosti Prostějov 
– Vrahovice. Příspěvek města 
bude použit na opravu opěrné 
zídky mezi budovou základní 
školy a farou ve Vrahovicích.

„Po dohodě mezi Osadním 
výborem Vrahovice a  panem 

farářem bylo rozhodnuto, že 
farnost si rekonstrukci oplo-
cení včetně opěrné zídky 
u kostela provede svépomocí, 
město uhradí prostřednictvím 
veřejné � nanční podpory ná-
klady na materiál,“ vysvětlil 
Zdeněk Fišer, náměstek pri-
mátora. 

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Jak avizoval primátor Pro-
stějova Miroslav Pišťák na 
minulé tiskové konferenci po 
schůzi Rady města Prostějova, 
o pozemky v průmyslové zóně 
má zájem společnost s globál-
ním projektem, který přinese 
stovky pracovních míst. Jedná 
se o  � rmu Mubea-HZP, jed-
noho z  nejvýznamnějších ce-
losvětových výrobců dílů pro 
automobilový průmysl, která 
plánuje realizací výstavby no-
vého výrobního areálu v Pros-
tějově vytvořit jen v první fázi 

pracovní místa pro 500 zaměst-
nanců, další plánuje s  postup-
ným rozvojem výroby. Inves-
tor projevil zájem o  pozemky 
v  průmyslové zóně o  celkové 
rozloze bezmála 7,3 hektarů, 
které se vrátily do vlastnictví 
města odstoupením od kupní 
smlouvy se společností Modřa-
ny Power v Kojetínské ulici. 

Rada města v  této souvislosti 
na poslední schůzi vypsala záměr 
prodeje pozemků společnosti 
Mubea-HZP, a  to podle pod-
mínek stanovených znaleckým 

posudkem. „Již při potenciálním 
projednávání výstavby areálu 
společnosti Amazon v  Prostějo-
vě jsme se setkali s  tím, že mezi 
jednotlivými průmyslovými 
zónami v České republice panu-
je ostrý konkurenční boj. Vím 
o tom, že � rma Mubea-HZP má 
nabídky na výstavbu nového vý-
robního areálu z  různých lokalit 
naší země, které se předhání ve 
výhodnosti podmínek prodeje 
pozemků, proto Prostějov ne-
může stát stranou,“ nechtěl blíže 
zatím konkretizovat nabídku 

města Jiří Pospíšil, první náměs-
tek primátora. „Všechna jednání 
povedeme k tomu, aby sídlo této 
prosperující � rmy v České repub-
lice zůstalo v Prostějově,“ podotkl 
Jiří Pospíšil.

Mubea-HZP hodlá zahájit vý-
stavbu nového areálu již v příštím 
roce, aby v  polovině roku 2016 
otevřela výrobu ve zkušebním 
provozu s  tím, že od 1. ledna 
2017 naběhne plný provoz nové 
továrny.  

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Mìsto prodá cisternový hasièský vùz
Statutární město Prostějov 

nabízí k  odprodeji cisternový 
automobil legendární značky 
Š-706 RTHP, který takřka půl 
století sloužil jednotce Sboru 
dobrovolných hasičů Žešov.

„Žešovští hasiči získali za � -
nančního přispění města Pro-
stějova a  Olomouckého kraje 
nový zásahový vůz, který jim 
byl slavnostně předán v  rámci 
letošního Dne integrovaného 
záchranného systému 30. dubna 
2014 před prostějovskou radnicí. 
Vysloužilá cisternová stříkačka 
zařazená v  kategorii nepotřeb-
ného majetku je nyní nabídnuta 
zájemcům k odprodeji,“ uvedl Jiří 

Pospíšil, první náměstek primá-
tora. Vozidlo se vzhledem k roku 
výroby 1966 může stát součástí 
kolekce veteránského sběratele, 
ovšem na druhou stranu se jedná 
o  zcela funkční stroj. Město od 
zájemců očekává výši nabídkové 
ceny. „Cisternový automobil má 
najeto pouze 32 tisíc kilometrů, 

a vzhledem k přednímu náhonu 
ještě může sloužit jako vhodný 
záchranný prostředek například 
do obcí v  hornatých oblastech,“ 
nabídl možné využití Jiří Pospíšil. 
Pro zájemce doplnil, že v  pro-
dloužené kabině jsou vedle řidi-
če místa pro dalších sedm členů 
osádky, cisterna pojme 3.500 litrů 
vody, osvědčení vozidla o  státní 
technické kontrole má platnost 
do června letošního roku. Bližší 
technické informace poskytne 
velitel jednotky SDH Žešov, pan 
Pavel Koutný, na telefonním čísle 
777 913 320. 

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova Preventivní akce 

pro motoristy!
Městská policie Prostějov 

opět po roce uspořádá kontrol-
ní měření rychlosti. Zájemci si 
budou moci porovnat hodnotu 
naměřenou mobilním radarem 
s ukazatelem rychlosti ve svém 
vozidle. Akce proběhne v sobo-
tu 7. června v době od 9.00 do 
12.30 hodin. Místo konání je na 
severní obslužné komunikaci ve 
směru od ulice J. Lady po ulici 
Hacarova. 

Na stanovišti „START“ budou 
řidičům předány informace, jakým 
způsobem se měření uskuteční. 
Je totiž zapotřebí v  daném úseku 
označeném dopravními kužely 
udržet konstantní rychlost. Na-
měřené údaje poté nahlásí stráž-
níci další hlídce, která opodál na 
stanovišti „CÍL“ předá řidiči lístek 
s naměřenou hodnotou mobilním 
radarem. V minulém roce této pří-
ležitosti využilo 191 řidičů.  -ja-

Udílení Cen mìsta Prostìjova za rok 2013

V úterý 13. 5. 2014 si v obřadní 
síni prostějovské radnice převza-
ly Cenu města Prostějova za rok 
2013 tyto osobnosti a subjekty

PaedDr. Karel Kotyza – za 
dlouholetou činnost v oblasti turis-
tiky, pedagogiky a vlastivědy

Prof. RNDr. Jan Lasovský, 
CSc – za celoživotní aktivní prá-
ci v  oblasti pedagogické, vědecké 
a  publikační, za šíření dobrého 
jména Prostějova

Občanské sdružení Mateřské 
centrum „Cipísek“ – za podporu 

mateřství, rodičovství a  zdravých 
vztahů v  rodině, za významnou 
oporu matkám na mateřské do-
volené

Dechový orchestr ZUŠ 
Vladimíra Ambrose Prostějov 
– za výchovu mládeže a reprezen-
taci města České republiky i v za-
hraničí

Ekocentrum IRIS Prostějov 
– za dlouholetou činnost v oblasti 
ekologie

Junák – svaz skautů a skau-
tek ČR, středisko Děti příro-

dy Prostějov – za dlouholetou 
úspěšnou práci s dětmi a mlá-
deží s  přihlédnutím k  mimo-
řádnému nasazení členů a čle-
nek střediska i  jejich příznivců 
při práci na rekonstrukci ob-
jektu, který jim poskytlo město 
Prostějov a dnes jim slouží jako 
klubovna.

V  Prostějovských radničních 
listech budeme postupně přinášet 
medailonky oceněných

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

V Prostìjovì se rodí prùmyslový projekt svìtového významu
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On-line prodej vstupenek 
do kina METRO 70

Od začátku května si mů-
žete zakoupit vstupenky do 
kina METRO 70 prostřednic-
tvím internetových stránek. 
Pod odkazem: http://www.
klubduha.cz/kinometro70/ 
si zájemce vybere � lm, který 
chce zhlédnout, hodinu, dále 
si zvolí místo, kde chce sedět 
a formu, jakou chce vstupen-
ku doručit – zda e-mailem 
nebo na „chytrý“ mobilní 
telefon. 

„V  prvním případě je tře-
ba, aby si vstupenku s  čáro-
vým kódem následně vytisk-

nul a  při návštěvě kina se jí 
prokázal, v případě doručení 
na mobilní telefon s operač-
ním systémem Android nebo 
iOS se vstupenka zobrazí 
pouze na displeji telefonu. 
Dotykem na obrazovku pak 
uvaděčka vstupenku „zne-
hodnotí“. Věříme, že tato 
možnost nákupu vstupenek 
on-line bude znamenat vyš-
ší komfort pro návštěvníky 

kina METRO 70, kteří si vy-
berou � lm, čas i místo sezení 
pohodlně z  domova,“ věří 
náměstkyně Ivana Hemer-
ková. 

Instalace systému přišla 
radnici na zhruba 30 tisíc ko-
run, 6400 korun stála přísluš-
ná licence. 

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova 

Výstavba dalšího parkovištì 
na sídlišti E. Beneše

Město získalo dotaci z  mi-
nisterstva pro místní rozvoj 
na výstavbu parkoviště v jižní 
části sídliště E. Beneše u  fot-
balového hřiště. V této lokalitě 
vznikne nových 46 parkova-
cích míst.

Výše dotace činí sedmdesát 
procent způsobilých výdajů, 
tedy částku 2,5 milionů korun. 
„Zbylé � nanční prostředky bu-
dou hrazeny z rozpočtu města. 

Ve výběrovém řízení na zhoto-
vitele stavby byla vybrána � rma 
STRABAG a.s., která předložila 
nejvýhodnější nabídku ve výši 
3,675 milionů korun včetně 
DPH,“ uvedl Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora s  tím, že 
náklady na projektovou doku-
mentaci, koordinátora bezpeč-
nosti práce a  stavební dozor 
jsou vyčísleny na 200.000 Kč. 
V rozpočtu města na rok 2014 
je na realizaci této investiční 
akce schválena částka 600.000 
Kč. K  zajištění výstavby par-
koviště v tomto roce v souladu 
s podmínkami přidělené dotace 
navrhla rada města zastupitel-
stvu schválit rozpočtové opatře-
ní ve výši 750.000 Kč. „V rámci 
stavební akce bude vedle vý-
stavby parkoviště provedena 
také rekonstrukce komunikace 
a  veřejného osvětlení,“ doplnil 
Zdeněk Fišer.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Zastupitelský klub 
TOP 09 informuje

Na mimořádném zastupi-
telstvu 13. května jsme pro-
jednávali účetní závěrku měs-
ta Prostějova a závěrečný účet 
za rok 2013. Zajímalo mne, 
jakým způsobem je v  této 
souvislosti řešena situace ZŠ 
Dr. Horáka, kde byly zjištěny 
nesrovnalosti, které vyústily 
ve ztrátu 2,1 milionu korun. 
Z  pohledu zastupitele, který 
má na závěrečný účet otisk-
nout razítko svého mandátu 
a  pro občany potvrdit, že je 
správný, jde o  důležitou věc. 
Již to, že se jedná o  proble-
matiku let 2011-2013 a  že se 
na pochybení nepřišlo dříve, 
mne vede k pozornosti. 

Ze  sdělení ke stejné věci již 
na jednání 15. dubna jsem vy-
rozuměl, že se jedná o nějakou 
pozdě zapsanou fakturu, kte-
rá byla zaúčtována do jiného 
roku, než měla být. Budiž, to 

se stát může. V materiálech pro 
projednání závěrečného účtu 
města však stojí, že jde o  na-
výšení spotřeb energie v  sou-
vislosti s  instalací solárních 
panelů pro ohřev vody v  pla-
veckém bazénku, nástupem 
nového školníka a  chybnou 
regulací ředící vody do bazénu. 
Jde tedy o nezapsanou fakturu 
nebo o ředící vodu? Ale že by 
se neprováděly inventury spo-
třeb? Žádal jsem tedy o jediné: 
o  informaci, jak je tato záleži-
tost účtována, zda jde o škodu 
nebo jiné zdůvodnění. Krátkou 
diskusi k této věci ukončil pan 
primátor s tím, že již na žádné 
mé otázky nebude odpovídat, 
věc je předmětem trestního 
řízení. 

Zneklidňuje mne výše ško-
dy, doba, kdy se na ni přišlo 
a zvláštní neochota podat jed-
noduchou informaci, která by 
dostatečně jasně osvětlovala 
současný stav věci ve vztahu 
k  závěrečnému účtu města. 
Zneklidňuje mne otázka, zda je 
možné, aby bazénkem protekla 
voda za 2,1 mil korun. A zne-
klidňují mne další otázky. Rada 
to řeší půjčkou škole. Z čeho ji 
však bude škola splácet? Z pe-
něz na výuku a  provoz školy? 
To však znamená omezení a to 
je pro mne nepřijatelné. Za tyto 
chyby nemohou trpět ani děti, 
ani učitelé. 

Aleš Matyášek, předseda 
klubu TOP09 

Lidé dnes stále častěji ode-
vzdávají vysloužilé lineární či 
úsporné zářivky k  recyklaci. 
Ale proč vlastně a jaký je jejich 
další osud? 

Zpětným odběrem a  recyk-
lací osvětlovacích zařízení se 
od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém EKOLAMP. 
Recyklace nefunkčních zářivek 
má dva velmi rozumné důvo-
dy. Tím prvním je ochrana ži-
votního prostředí před nebez-
pečnou rtutí, která je v  těchto 
výrobcích v  malém množství 
obsažena. Při vyšších kon-
centracích může tato jedovatá 
látka poškodit nejen životní 
prostředí, alei i  naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné 
materiálové využití, které u zá-
řivek v současnosti dosahuje 85 
- 87%. Využitím recyklovaných 
materiálů při další výrobě se 
šetří přírodní zdroje surovin. 

Obyvatelé Prostějova mohou 
nefunkční zářivky zdarma ode-
vzdávat ve sběrných dvorech na 
ul. Anenská a Průmyslová nebo 
v  obchodě při nákupu nových 
výrobků. Dále na informační 
službě magistrátu, která je zpět 

v hlavní budově na nám. T. G. 
Masaryka 130/14. Tam je ale 
umístěná jen malá sběrná ná-
doba.  Ze sběrných míst EKO-
LAMP sváží nefunkční zdroje 
osvětlení do specializovaných 
recyklačních � rem, v  nichž 
jsou pro opětovné použití ze 
zářivek získávány především 
kovy, plasty, sklo a  rtuť. Hli-
ník, mosaz a  další kovy se 
mohou znovu použít 
v  kovovýrobě, např. 
pro součástky jízd-
ních kol. Recyklo-
vané plasty jsou 
dobrou surovinou 
pro zatravňovací 
dlaždice či ploto-
vé dílce a přečiš-
těná rtuť je znovu 
využívána v  prů-
myslové výrobě. Sklo se používá 
jako technický materiál nebo 
v některých případech i pro vý-
robu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAM-
Pu se ročně recyklují miliony 
zářivek a výbojek. Stále ale velké 
množství zářivek končí v  koši. 
Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 

EKOLAMP obcím přispívá 
na náklady provozu sběrného 
místa a  plně hradí veškeré ná-
klady na přepravu a  recyklaci. 
Tím město ušetří část prostřed-
ků ze svého rozpočtu určených 

na provoz sys-
tému naklá-
dání s  ko-
m u n á l n í m 

odpadem. 
Bližší infor-

mace podá na 
Magistrátu města 

Prostějova pí. Ilona 
Kovaříková, pracov-
nice Odboru správy 

a  údržby majetku měs-
ta (tel. 582 329559) nebo 

za provozovatele sběrného 
dvora .A.S.A.TS Prostějov, s. 
r. o. p. Jiří Humeník (tel. 582 
302745).

Více se o problematice naklá-
dání s  nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.

Děkujeme občanům, kteří 
třídí a  odevzdávají použité 
elektrospotřebiče na sběrné 
dvory!

Jak lze využít nefunkèní záøivky?
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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

Rada vyslovila souhlas s výstavbou domù s peèovatelskými byty

Rada města vydala souhlasné 
stanovisko k  investiční akci spo-
lečnosti BALHER s. r. o., která 
plánuje v  místní části Čechovice 
vybudovat dva bezbariérové domy 
s  nájemními byty pro seniory 
a imobilní občany.

Na Magistrát města Prostějova se 
obrátil investor s  žádostí o  stano-

visko k  připravovanému projektu 
výstavby dvou domů s  celkem šest-
nácti pečovatelskými byty, kterou 
hodlá realizovat na pozemcích ve 
svém vlastnictví. Vzhledem k tomu, 
že investor chce na výstavbu těchto 
objektů získat finanční prostředky 
z  dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR – program Podpora byd-
lení, podprogram Podpora výstavby 
podporovaných bytů (Pečovatelské 
byty), žádá Magistrát města Prostě-
jova o  vydání stanoviska k  této in-
vestiční akci.

„Vybudování nových bytů v  do-
mech s  pečovatelskou službou je 
v  Programovém prohlášení Rady 
města Prostějova na období 2010-
2014. Chceme neustále rozšiřovat 
a  zkvalitňovat sociální služby pro 
občany, v  této oblasti zejména pro 
seniory, osoby zdravotně a  tělesné 
postižené,“ předeslala Alena Rašková, 
náměstkyně primátora. Proto město 
dává zelenou i  komerčnímu projek-
tu domu s  pečovatelskými službami. 
„Na základě demogra� ckých údajů 
vyvstává do budoucna daleko větší 
potřeba ubytování pro seniory z  dů-
vodu postupného stárnutí populace. 
Domy s pečovatelskou službou navíc 
představují sociální službu, která je 
velice vyhledávaná i  z  toho důvodu, 

že obyvatelé mají zabezpečenou také 
lékařskou péči. Ze strany našich kli-
entů je tato sociální služba dlouho-
době velmi pozitivně hodnocena,“ 
dodala Alena Rašková. 

Na území města je provozováno 
celkem 10 domů s  pečovatelskou 

službou s  326 bytovými jednotkami, 
z  toho 42 bezbariérovými. Domov-
ní správa eviduje ke dni 14. 5. 2014 
celkem 241 žádostí o  přidělení bytu 
v domě s pečovatelskou službou.  

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

3. 6. 
BLOK č. 27

Hvězda, Trávnická, Jihoslovan-
ská, Na Příhoně, Winklerova, So-
kolská, Švabinského, Rozhonova, 
Pražská

4. 6. 
BLOK č. 28

Husovo nám., Husovo nám. re-
konstruovaná část, Husovo nám. 
rekonstruovaná část parkoviště, 
Joštovo nám., Slezská, Mojmí-
rova, Předina, Dolní – obslužná 
(Dolní 15 – 97), Dolní – chodník 
s cyklostezskou, Dolní

5. 6.  
BLOK  č. 29

Družstevní, Družstevní – vnit-
roblok, Mozartova, Mozartova – 
vnitroblok, Rumunská, Dr. Horá-
ka (Mozartova – Bulharská)

10. 6. 
BLOK č. 30

Brněnská – obslužná, Brněnská 
– vnitroblok, Krokova, Krokova 
– vnitroblok, Brněnská (SSOK) 
včetně kruh. objezdu + parkoviště

11. 6. 
BLOK č. 31

Bulharská, Bulharská – vnitrob-
lok, Dr. Horáka (Určická – Bul-
harská), Na Hrázi (Bulharská – 
Určická), Na Hrázi – vnitroblok, 
Okružní (Brněnská – Určická), St. 
Manharda (Bulharská – Určická), 
Waitova, Waitova – vnitroblok, 
Drozdovice zastávka (BUS) 

12. 6. 
BLOK č. 32

Drozdovice (Určická – Krasická), 
J. Olivetská, Raisova, B. Šmerala, 
B. Šmerala – parkoviště + vnitrob-
loky, B. Němcové, Pod Záhořím, 
U  Boží muky, Na Hrázi, B. Šme-
rala – Drozdovice, Spojka mezi 
Průchozí a  Drozdovicemi, Určic-
ká (Na Hrázi – U Boží muky)

17. 6. 
BLOK č. 33

Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J. 
Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Ná-
lepky (J. Rokycany – J. Křič-
ky), V. Nováka, O. Nedbala, 

O. Ostrčila, Vrahovická (Maja-
kovského – Rokycany) pravá stra-
na do centra

18. 6. 
BLOK č. 34

M. Alše, Husitská, P. Jilemnic-
kého, I. Olbrachta, K. Světlé, 
Sokolovská, Kyjevská, Trpinky, 
Jaselská, Prešovská, Čechůvky, 
K. Světlé parkoviště + komunika-
ce policie ČR, Spojka Olbrachta 
(Mik. Alše – Ivana Olbrachta), Č. 
S. armádního sboru, Vrahovická 
(most Romže – Čs. arm. Sboru)

19. 6. 
BLOK č. 35

Dolní – obslužná (Dolní 26 – 
30), Dolní – parkoviště 1 (U  TŘÍ 
BŘÍZ), Vnitroblok U  TŘÍ BŘÍZ, 
Dolní – parkoviště 2  C – SO 02, 
Dolní - parkoviště  3  A – SO 04, 
Dolní – parkoviště 4  A  – SO 03, 
Dolní – parkoviště 5  A  – SO 02, 
Dolní komunikace u  parkovišť  
A – SO 01, Dvořákova (Ječmínko-
va – Šárka), Spitznerova, Puški-
nova, Ječmínkova, Ječmínkova – 
Dvořákova parkoviště B – SO 01, 
Dolní – vnitroblok (Dvořákova – 
Dolní 26, 28, 30), Dolní (SSOK) 
včetně ostrůvků a přechodů, Dol-
ní vnitroblok (8 – 24)

24. 6. 
BLOK č. 36

Dvořákova (Šárka – dálnice), Jez-
decká (Šárka – Okružní), Okruž-
ní (Lidická – Jezdecká), Okružní 
– vnitroblok (Lidická – Jezdecká), 
Šárka, Šárka – vnitroblok

25. 6. 
BLOK č. 37

Balbínova, Dobrovského (Lidic-
ká – Tylova), Jezdecká (Dolní – 
Šárka), Kazín, Lidická, Okružní 
(Brněnská – Lidická), Pešinova, 
Studentská

26. 6. 
BLOK č. 38

Dobrovského (Tylova – Brněnská), 
Dobrovského vnitroblok, Libušin-
ka, Libušinka vnitroblok, Tetín, 
Tylova, Tylova vnitroblok, Brněn-
ská (SSOK) včetně kruh. objezdu + 
parkoviště

Blokové èištìní 
èerven 2014

INZERCE
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Jaké jsou záludnosti smluv? 
Jaké nejčastější chyby děláme 

při podepisování smluv o půjč-
kách? 

Vyznáme se ve svých osob-
ních a rodinných � nancích? 

Jak se bránit nekalým prak-
tikám při nabídkových akcích? 

Kdo je spotřebitelský om-
budsman?

Vstup a občerstvení zdarma.
čtvrtek 12. června 2014 od 

14. hod. 
ČČK Prostějov, Milíčova 3
kontakt: Ing. Lenka Čer-

nochová, ředitelka ČČK Pro-
stějov, mobil: 723005411

Přednáška je realizovaná 
s podporou Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR    

Srdečně vás zveme na již 
druhé pokračování vzdělá-
vacího workshopu s  hudeb-
ním so� ware ABLETON 
LIVE.

Po vydařeném prvním 
díle workshop i tentokrát 
povede Aleš Lenfeld, který 
se mimo svoji dlouholetou 
djskou kariéru věnuje hlavně 
produkování a skládání svojí 
vlastní muziky se kterou sklí-

zí úspěch především v zahra-
ničí.

Kromě cenných zkušeností 
a poznatků si také odnesete 
dárečky od společnosti Able-
ton a pro ty nejpozornější 
z vás bude na místě připra-
vena taktéž soutěž o plnou 
verzi programu Ableton Live 
9 Standard, který věnovali 
partneři workshopu - společ-
nost DISK Multimedia, s.r.o. 

(www.disk.cz) a vzdělávací 
centrum Deccart (www.dec-
cart.cz).

Akce proběhne v  sobotu 7. 
června od 15:00 hod. v prostoru 
ECHO, Kostelecká 39 pod hla-

vičkou Občanského Sdružení 
Pro Nezávislou Kulturu za � -
nanční podpory města Prostějov.

Informace

VŠICHNI HUDEBNÍCI A HUDEBNÍ NADŠENCI POZOR! 

Oblastní spolek ÈÈK 
Prostìjov, Milíèova 3

Daruj krev s Oblastním spolkem ÈÈK Prostìjov
Zveme vás na akci – Da-

ruj krev s Oblastním spolkem 
ČČK Prostějov dne 9. června 
2014 (pondělí) v 7 hod. Sraz 
na transfuzním oddělení Ne-
mocnice Prostějov, Mathonova 
ulice (přední budova, 2. patro).

Akce je pro prvodárce nebo 
ty, kteří chtějí darovat krev, ale 
nemají potřebné informace 
nebo nechtějí jít sami.

Po celou dobu odběru Vás 
budeme doprovázet a o všem 
informovat.

Kdo může darovat krev?
občan ČR starší 18 let s dob-

rým zdravotním stavem.
Co vzít s sebou?

občanský průkaz, kartičku 
zdravotní pojišťovny

Výhody darování krve?
daruji krev, jsem zdravý !!
v den odběru nárok na pra-

covní volno
při pravidelném darování 

krve příspěvek od zdravotní 
pojišťovny

Těším se na setkání s vámi.

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního 

spolku ČČK Prostějov
Milíčova 3

mobil : 723005411
e-mail : prostejov@cervenykriz.eu

www.cervenykrizprostejov.cz

Ve středu 23. 4. pořádala Ob-
lastní odbočka SONS Prostějov 
Dny umění nevidomých na Mo-
ravě již třetím rokem v městské 
knihovně. Tentokrát vystoupilo 
více účinkujících než v minulých 
ročnících a tak praskal podkrov-
ní sál městské knihovny ve švech. 
Naši odbočku prezentovali tři 
naši členové: Jakub Vevera, Jana 
Brožková a Liduška Veselá. Mezi 

hosty nechyběl početný soubor 
Pastelky z Kyjova, paní Hošková 
se skupinkou členů z Přerova, 
pan Macourek z Kojetína, a pro-
fesionální zpěvák pan Hradil ze 
Zlína. Kulturní pásmo proběhlo 
v odpoledních hodinách. 

Po celý den byla realizována 
prodejní výstava výrobků z korál-
ků, keramiky a pedigu. 

Ve třináct hodin zahájil v pro-

storách hudebního oddělení ředi-
tel knihovny MgA. Aleš Procház-
ka výstavu keramických masek 
vyrobených nevidomými klienty 
SONS Prostějov tzv. Axmanovou 
metodou. 

Hudební vystoupení prolože-
né mluveným slovem moderoval 
opět ředitel knihovny MgA. Aleš 
Procházka a technické zabezpe-
čení včetně ozvučení bylo v režii 

pana Knejpa. Redaktor audioča-
sopisu pro nevidomé Naše šan-
ce, pan Mašek, pořídil zvukový 
záznam do dalšího čísla a byl z 
této akce nadšen. Organizačně se 
na této náročné akci podíleli pra-
covnice místní odbočky za skvělé 
asistence našich osmi dobrovolnic 
a ve spolupráci se zaměstnanci 
knihovny. 

Konec konců účast kolem 70ti 

lidiček hovoří za vše a tuto akci si 
dokonce nenechal ujít ani Mgr. Ja-
roslav Svozil z Odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Prostějova, 
který zajistil účinkujícím papírové 
tašky s propagačními materiály. 

Pavlína Bartošková
SONS Prostějov

Celá akce se uskutečnila 
za � nanční podpory 

Magistrátu města Prostějova.

Tato akce vznikla za podpory:

Èeský èervený køíž Prostìjov Vás srdeènì zve 
na pøednášku  Sdružení èeských spotøebitelù 

a Poradny pøi finanèní tísni:

FINANÈNÍ VZDÌLÁVÁNÍ PRO 
SENIORY - aneb jak se vyznat 

Dny umìní nevidomých na MoravìDny umìní nevidomých na MoravìDny umìní nevidomých na Moravì

Známky s  pøítiskem 
ke 100 letùm 

prostìjovské radnice
Milovníci poštovních 

známek, filatelisté, zbystře-
te! V   období od 6. do 8. 
6. 2014 (provozní doba 6. 
6. od 9.00 do 17.00 hodin, 
7. – 8. 6. od 9.00 do 12.00 
hodin) budete mít možnost 
získat na přepážce Regio-
nálního informačního cen-
tra (v zámku), Pernštýnské 

náměstí 8 speciální znám-
ku vydanou při příležitos-
ti 100. výročí dokončení 
stavby Nové prostějovské 
radnice. Česká pošta zde 
bude mít v   uvedeném ob-
dobí zřízenu přepážku pro 
získání příležitostného 
razítka. Poté bude možno 
razítko získat na poště Pro-

stějov 1, a to konkrétně v 
období: 9. 6. 2014 – 27. 6. 
2014.

Známek je vydáno celkem 
200 aršíků (po 9 známkách), 
s   dotiskem město nepočí-
tá, protože jakýkoli dotisk 
speciálních edic známek 
fakticky takovou řadu zne-
hodnocuje. -red-
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Odbojová skupina Josefa Knolla 
O odbojové činnosti proti 

nacistické okupaci se během 
druhé poloviny minulého 
století objevilo mnoho zkres-
lených údajů a polopravd. 
Mnohé politicky nepohodlné 
osoby byly zatajovány a staly 
se nežádoucími, další jedinci 
se zase manipulací s fakty ne-
spravedlivě dostali do popře-
dí. Jedním z těch, o kterých se 
v  minulosti příliš nemluvilo, 
byl odbojový pracovník Josef 
Knoll. Tento text chce připo-
menout jeho osudy a vzdát 
poctu jemu i jeho druhům 
v  odboji, kteří po osvoboze-
ní a zejména po únoru 1948 
upadali v zapomnění a dnes o 
nich již mnoho lidí neví.

Josef Knoll se narodil 12. srpna 
1912 v Přerově, vystudoval vyšší 
průmyslovou školu strojnickou 
v Krnově a později pracoval jako 
konstruktér. V roce 1934 nastou-
pil na vojenskou službu k  letec-
tvu v Praze. Po návratu z vojny 
pracoval v Přerově jako výpravčí 
u státních drah. Na podzim 1937 
se přistěhoval do Prostějova, kde 
působil jako odborný učitel živ-
nostenské školy. 

Po vzniku Protektorátu již 
v  dubnu 1939 založil ilegál-
ní skupinu existující v  rámci 
odbojové organizace Obrana 
národa. Členové tzv. skupiny 
Kocourů (někdy také Sedm ko-
courů) se zprvu v  rámci ome-
zených možností snažili zajistit 
podporu a � nanční prostředky 
pro rodiny postižené nacistic-
kou perzekucí. Zaměřili se také 
na šíření zpráv zahraničního 
rozhlasu, tisk a distribuci letá-
ků. Skupina byla pojmenovaná 
podle tajného znamení, kte-
rým byl zapalovač ozdobený 

motivem kocoura. Vedle Jo-
sefa Knolla, se činnosti skupi-
ny účastnili i přátelé ze Svazu 
důstojníků v  záloze Oldřich 
Mlčoch a František Hájek, ma-
jitel obchodu s  elektro zbožím 
Karel Frimmel, � nanční úřed-
ník František Kravák úředník 
Okresní nemocenské pojišťov-
ny Vilém Brzica a středoškol-
ský profesor a malíř Antonín 
Kameník. Odbojáři se každý tý-
den scházeli v tehdejší Litovel-
ské restauraci na Pernštýnském 
náměstí v Prostějově, tajné kon-
spirační prostory měli na chatě 
Jaroslava Bokůvky na blízkém 
Kosíři. Ke stykům s  partyzány 
docházelo v  hostinci Na Po-
hodlí u silnice do Seče.

Od jara 1942 se Josef Knoll 
podílel na činnosti odbojové 
skupiny Lutín, později začal 
spolupracovat s 1. partyzán-
skou brigádou Jana Žižky, v je-
jíž prostějovské odnoži civilní 
sítě se postavil do čela. V čin-
nosti skupiny se vedle Leopolda 
Hamaly, Josefa Boudy, Karla 
Frimmela, Viléma Brzici, Jaro-
slava Kaštila a dalších angažo-
vala i Knollova žena Květoslava. 
Snažili se shromažďovat zbraně 
a zdravotnický materiál, spolu-
pracovali s  partyzány působí-
cími na Konicku a Drahanské 
vrchovině, kterým Knollovým 
prostřednictvím předávali 
zprávy o pohybu německých 
jednotek. Skupina se sblížila 
s  partyzánským oddílem Jer-
mak, se kterým koordinovala 
sabotážní akce. Po poradách 
s vedením Jermaku se v dubnu 
1945 skupina zmocnila zbraní 
prostějovského Volksturmu 
v tzv. Německém domě na Vá-
penici, které byly poté předány 

partyzánům v okolí města a na 
Drahanské vrchovině. Po válce 
vzpomínal Josef Knoll také na 
svoji účast na nepromyšlené 
akci partyzánského oddílu Jer-
mak–Volkov–Porošin v  obci 
Vícov, která měla pro tamní 
obyvatele tragické důsledky. 
Přepadení německé kolony 
bylo přes striktní zákaz prová-
dět partyzánské akce v uzavře-
ných osadách a navzdory Knol-
lovým protestům přesunuto 
z volného prostranství v oblou-
ku cest u Stínavy přímo do obce 
Vícov, což dalo následně nacis-
tům důvod k  bestiální odplatě 
na místních obyvatelích.

Důležitou roli hráli členové 
odbojové skupiny také na zajiš-
tění poklidného průběhu konce 
války v  Prostějově. Podíleli se 
na odzbrojování německých 
hlídek, ostraze důležitých ob-
jektů a organizaci občanské do-
mobrany. Vyjednáváním napo-
mohli klidnému odsunu Němců 

z města bez střílení a zbytečných 
materiálních škod způsobených 
případným dobýváním města. 
Podle svědectví pamětníků to 
byl právě Josef Knoll společně 
s  Vilémem Brzicou a Karlem 
Frimmlem, kteří po odchodu 
okupantů 9. května 1945 brzy 
ráno vztyčili na radnici bílou 
vlajku. Pro své zásluhy v odboji 
se poté Knoll a Brzica společně 
s několika dalšími partyzány sta-
li členy nového Místního národ-
ního výboru Prostějov. 

Po událostech v  únoru 1948 
byl Josef Knoll v  souvislosti se 
zavražděním komunistického 
funkcionáře A. Schramma obvi-
něn z účasti na protikomunistic-
kém odboji, zatčen a odsouzen 
za velezradu a vlastizradu na 25 
let vezení. Po rozsudku se snaži-
la skupina odbojářů dosáhnout 
jeho osvobození, ale byli pro-
zrazeni, pozatýkání a postaveni 
před veřejný soud v  prostějov-
ském Dělnickém domě. Knol-
lova manželka Květoslava byla 
odsouzena na 7 let vězení. Trest 
v délce čtyř let strávila v liberec-
ké věznici, po návratu působila 
jako účetní v  prostějovských 
oděvních závodech a vycho-
vávala dceru Evu (narozenou 
1. prosince 1943), o kterou se 
během uvěznění rodičů starali 
prarodiče. 

Josef Knoll si kriminál od-
pracoval v  uranových dolech 
na Jáchymovsku, propuštěn byl 
na amnestii v roce 1964. Později 
vzpomínal, že ve vězení strávil 
celkem 16 let, během nichž mu 
zemřeli oba rodiče, žena Květo-
slava se s ním rozvedla a podru-
hé se vdala, dcera se ho podle 
vlastních slov bála. Po návratu 
z vězení se odstěhoval do Luha-

čovic, kde si postavil chalupu u 
lesa, podruhé se oženil a žil zde 
poklidným životem. Svou život-
ní pouť zakončil 8. února 1984.

O objasnění Knollovy sku-
piny a její úlohy v odboji se již 
dlouhá léta snaží předseda his-
toricko – dokumentační komi-
se OV ČSBS Prostějov Leopold 
Färber. Po listopadu 1989 se 
veřejnost o Knollovi mohla po 
dlouhé době dovědět i z tisku. 
V  roce 1995 o něm psal dr. P. 
Urbášek v  dubnovém vydání 
Prostějovského Týdnu, v  roce 
1998 ho uvedl Doc. PhDr. Jo-
sef Bartoš, DrSc. ve své práci o 
protifašistickém odboji na Pros-
tějovsku. I s ohledem na blížící 
se výročí 70 let od konce války 
je stále aktuální snaha o nápra-
vu historické křivdy, kterou na 
těchto statečných lidech spáchal 
minulý režim. Dnes již pomalu 
odcházejí i poslední pamětníci, 
a tak je nadmíru potřebné při-
nášet veřejnosti objektivní po-
hledy na protifašistický odboj. 
Zároveň je třeba dodržet přísné 
kritické aspekty odborné histo-
rické práce bez ideologického 
omezení, nezatížené dobovými 
osobními spory ani politickými 
motivy.  Mgr. Tomáš Cydlík

 archivář SOkA Prostějov

Pozn.: Autor textu čerpal 
kromě dostupné literatury hlav-
ně z  dokumentace poskytnuté 
MUDr. Alenou Strnadovou, 
dcerou odbojáře Viléma Brzicy, 
z  údajů Leopolda Färbera a ze 
vzpomínek účastníků odboje 
uložených v  SOkA Prostějov ve 
fondech Český svaz protifašistic-
kých bojovníků – okresní výbor 
Prostějov a KSČ – okresní výbor 
Prostějov.

Otázky 2. kola soutìže ke 100. výroèí 
prostìjovské Nové radnice

9. Významnou osobností prostějov-
ského veřejného života na přelomu 

19. a 20. století byl sbormistr pěveckých 
spolků Vlastimila a  Orlice, zakladatel 
a první ředitel prostějovské hudební ško-
ly. Jak se jmenoval a kdo byl jeho synem?

10. Jak vysoká je věž Nové rad-
nice? Ve kterém roce byla věž 

zpřístupněna pro veřejnost a kolik cel-
kem schodů do věže vede?

11. Profesní složení zastupitelů 
se od roku 1914 postupně 

měnilo. Které profese byly za sto let rad-
nice u  zastupitelů nejčastější? Uveďte 
alespoň tři povolání.

12. Kdo od roku 1914 stál nej-
déle v čele prostějovské samo-

správy, jak se jmenoval a  jak dlouho 
funkci vykonával? Který nejvyšší 
představitel města ho v  délce výkonu 
funkce následoval a jak dlouho trvalo 
jeho funkční období?

13. Na některých místech v  inte-
riéru Nové radnice lze nalézt 

vyobrazení symbolů cechů a  řemesel. 
Uveďte co nejvíce řemesel, se který-
mi se zde návštěvník radnice může 
setkat.

14. Které prostějovské periodi-
kum publikuje pravidelně od 

roku 1999 v tisku „Perličky z městské-
ho zastupitelstva“?

15. Ve vnitřních prostorách 
Nové radnice se nachází 

také pietní místa na památku obětí 
válek a  okupace Československa. 
Na které události nápisy upomína-
jí? Kolik je na pamětním nápisu na 
památku událostí v  roce 1968 uve-
deno obětí a jaký byl jejich průměrný 
věk?

16. V  kterých letech od otevření 
Nové radnice v roce 1914 bylo 

zvoleno nejpočetnější městské zastupi-
telstvo a kolik mělo členů? 

Odpovědi můžete zasílat do konce 
června písmeně na adresu Magistrát 
města Prostějova, Jana Gáborová, 
nám. T.G. Masaryka 130/14 nebo 
odevzdejte osobně na Regionálním 
informačním centru v zámku
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UPOZORNÌNÍ
majitelùm

nemovitostí!

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 
2151/6, Č. Budějovice, zahájila prostřednic-
tvím svého smluvního partnera – PROSIG, 
s.r.o., IČ: 27685314 práce na vypracování pro-
jektové dokumentace pro územní řízení, reali-
zaci stavby a s tím související zajištění dokladů, 
umožňujících realizovat stavbu obnovy elek-
trické sítě nízkého napětí (NN) v Prostějově 
– místní části VRAHOVICE a ČECHŮVKY.

Jedná se o nahrazení stávajícího venkovní-
ho vedení NN zemním kabelovým vedením 
NAYY-J 4x150 mm2. Jednotlivé přípojky pro do-
tčené objekty budou řešeny „T“ odbočkami z pá-
teřního kabelu dle platných ČSN, PNE a TNS.

Tímto nahrazením stávajícího venkovního 
vedení novým kabelovým vedením se docílí 
zkvalitnění dodávky el. energie odběratelům a 
v neposlední řadě dojde i ke zkvalitnění bydle-
ní v této oblasti – budou demontovány beto-
nové, případně dřevěné stožáry, venkovní holé 
vodiče a závěsné přípojky.

Projektová dokumentace bude projednává-
na zaměstnanci � rmy PROSIG, s.r.o. v období 
od června 2014 do prosince 2014 s majiteli do-
tčených nemovitostí v ulicích:

Čs. armádního sboru, Karolíny Světlé, 
Sokolovská, Kyjevská, Prešovská, Košická, 
Mikoláše Alše, Husitská, Ivana Olbrachta, 
Vrahovická (po most) a Jano Köhlera.

Kontaktní osoby ve věci projednání projek-
tové dokumentace budou p. Tomáš Marek, 
Ing. Vítězslav Jáhn a Petr Lukášek (kontakty 
budou uvedeny v průvodním dopise).

 Nedílnou součástí projednávání PD s ma-
jiteli dotčených nemovitostí novým energetic-
kým zařízením (kabelové skříně, kabel NN), 
bude zajištění uzavření smluv o smlouvách 
budoucích na zřízení věcného břemene dle 
„energetického“ zákona a projednání prove-
dení nových odvodů do elektroměrů (HDV).

Každý vlastník dotčené nemovitosti obdrží 
v obálce, opatřenou logem „PROSIG“ (viz.záhla-
ví), průvodní dopis popisující úpravy el. vedení 
spolu s pokyny pro doplnění smluv a formuláře, 
návrh samotné smlouvy o smlouvě budoucí se zá-
kresem umístění nového energetického zařízení 
(kabelová skříň, kabel NN atd.) na dotčené nemo-
vitosti, formulář pro případné připomínky a zpět-
ný tel. kontakt a zpáteční ofrankovanou obálku.

Jménem společnosti PROSIG, s.r.o. děkuji 
všem dotčeným vlastníkům této stavby za po-
chopení a spolupráci.

Michal Günther – ředitel PROSIG, s.r.o.
Orientační zákres oblasti stavebních úprav

www.elektrowin.cz

VYKLIĎTE 
PŮDY,  
GARÁŽE 
A SKLEPY

A ZOCELTE SE 
V RECYKLACI

Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

Odevzdejte vysloužilé 
kompletní spotřebiče 
na sběrné dvory nebo 
na jiná určená místa 
zpětného odběru.  

Evid. è. 715/14 (Pako) – pes, 
køíženec nìmeckého ovèáka, 
svìtlé barvy, nalezen uvázán na 
kovovém stáhováku a øetìzu

Evid. è. 709/14 (Bert) – pes, 
køíženec, modrý textilní obojek 
a èerno-rùžové flexi vodítko

Evid. è. 701/14 (Gery) – 
pes, køíženec, agresivní

Pøehled odchycených psù v Prostìjovì, 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. è. 689/14 (Kerstin) – 
fena, køíženec, hnìdý kožený 
obojek se cvoky
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Výlety pro seniory
V  červnu zveme zájemce 

především z  řad seniorů na dva 
výlety, které pořádá Filemon & 
Baucis a podporuje Zdravé město 
Prostějov.  

10. června to bude návštěva 
Valašského Meziříčí. Odjezd už 
v 8:30 hod. – dopoledne návštěva 
Muzea valašských strašidel a Mu-
zea gobelínů (možnost vyzkoušet 
si tkaní), odpoledne individuální 
program - například návštěva 
muzea v  zámku Kinských, Ba-
rokní sýpky, Vězeňské kaple nebo 
procházka parkem Abácie k sou-
toku Vsetínské a Rožnovské Beč-
vy (odtud název Meziříčí). Před 
odjezdem domů ještě navštívíme 
Cyrilovo pekařství (frgály a další 
dobroty) s  obchůdkem a  kavár-
nou v  nedalekém Hrachovci. 

V  ceně 375,-Kč je doprava, 2x 
vstupné a  oběd. Návrat v  18:00 
hod. 

25. června zavítáme do Lu-
hačovic. Dopoledne navští-
víme historické zajímavosti 
a vybrané prameny společně, po 
obědě pak může každý vychut-
návat pohodu lázeňského města 
individuálně. Odjezd v 9:00 hod., 
návrat mezi 17:00 a  18:00 hod. 
V ceně 300,- Kč je doprava a oběd.

Podrobnější informace zís-
káte na www.� lemon-baucis.
cz, na tel. čísle 728  337 983 
a na prodejně v Prostějově, nám. 
T.G.Masaryka 24. Zde se můžete 
také přihlásit.

Za Zdravé město PaedDr. 
Alena Dvořáková, za provozo-

vatele Jana Šmudlová

Sociálnì aktivizaèní služby 
pomáhají celým rodinám

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi organizace Člověk 
v tísni, o.p.s., pomáhají rodinám 
s problémy, které se ocitly v nepří-
znivé situaci a tuto situaci nejsou 
schopny samy překonat. 

Tato nepříznivá situace má pak 
negativní vliv na fungování celé ro-
diny, často je ohrožen i vývoj dítěte. 
„Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi byla na Prostějovsku zavedena 
v dubnu roku 2010. Služba je bezplat-
ná a v  současné době ji poskytují tři 
pracovnice většinou přímo u  klientů 
doma.“, říká koordinátorka sociál-
ních služeb organizace Člověk v tísni 
v Prostějově Pavlína Koláříková. 

Nejčastějšími problémy, se kte-
rými se pracovnice potkávají na 
Prostějovsku, jsou hlavně vysoká 
zadluženost rodin a s tím často sou-
visející ztráta bydlení, která ohrožu-
je docházku a připravenost dětí ve 
škole. V rámci sociálně aktivizační 
služby se snažíme poskytovat rodi-
čům jednak pomoc a poradenství 

v  situacích, s  nimiž si neví rady, 
dále doprovody a pomoc s vyjed-
náváním na úřadech, kterých se 
bojí nebo neví, co od nich mohou 
očekávat (Úřad práce, školy, exeku-
toři, speciálně pedagogická centra) 
a v neposlední řádě je to i prohlubo-
vání rodičovských schopností a do-
vedností, kdy si sami rodiče nejsou 
jistí, jak se správně starat o dítě nebo 
ho doučit potřebnou látku ve škole.  

,,Výhodou sociálně aktivizačních 
služeb je, že se nám s rodinami díky 
intenzivnímu a  dlouhodobému kon-
taktu daří navázat blízký vztah, což 
velmi pomáhá v  komplexním řešení 
jejich situace. I  když spolupráci za-
čínáme například prací na dluzích, 
většinou se postupem času projeví 
další věci - např. vztahové, výchovné, 
zdravotní, bez jejichž řešení bychom 
se hnuli z místa jen velmi těžko. Do 
rodin docházíme jedenkrát za týden, 
v  rodinách, kde je potřeba dlouho-
dobější podpora v  doučování dětí, je 
souběžně se SAS poskytována služba 

podpory vzdělávání v rodinách, která 
prostřednictvím dobrovolníků pomá-
há rodičům v domácí přípravě dětí do 
školy´ ,́ říká jedna z pracovnic prostě-
jovské kanceláře Martina Tihlářová. 

O  pomoc se může přihlásit 
každý, kdo potřebuje poradit 
a  stará se o nezletilé dítě v kan-
celáři organizace Člověk v  tísni 
o.p.s. na ulici Rostislavova 26, 
popř. na telefonech terénních so-
ciálních pracovnic 778  448  151, 
778 448  153 nebo 734  428  237. 
Služba je bezplatná.  -kol-

Ester byla zcela stejná, jako 
všechny ostatní děvčata jejího 
věku. Byla světlovlasá, bydle-
la s   rodiči ve velkém činžáku 
v   ulici Pod Kosířem, chodila 
do školy, měla spousty kama-
rádek, měla staršího bratra 
Heřmana, který byl tak troš-
ku jejím ochráncem,  tatínka, 
který byl kdysi velký fotbalista 
místního fotbalového klubu 
a jako funkcionář se ve stejném 
klubu vyskytoval i ve svém vol-
ném čase.

To, co ji odlišovalo od ostat-
ních bylo to, že se narodila 
– jak se později ukázalo – v   

nesprávné rodině. Ano, Ester 
Lustigová se narodila  jako 
Židovka. A  tak krásné dny 
skončily pomalu se zimou 
roku 1938/1939 a  bylo čím 
dále tím hůře.   Začaly mizet 
kamarádky z   nežidovských 
rodin, a  vyhlídky byly nera-
dostné. Ale  Ester měla v těch 
hrozných dobách štěstí. Nikdo 
už nevypátrá, jak se její  tatí-
nek dozvěděl o možnosti, aby 
Esti vycestovala – desetiletá 
-  za svobodou vlakem, které-
mu dnes, po sedmdesáti pěti 
letech dík znalostem říkáme 
„Wintonův“ . Zdá se, že z  ce-

lého Prostějova byla jediným 
„Wintonovým dítětem“  Dí-
tětem, které dospělo údajně 
někde v   Northwichi ve Velké 
Británii.  Dítětem, které jako 
řada jiných po válce nenalezlo 
nikoho z  rodiny. Ani tatínek, 
který ještě v   roce 1941 pořá-
dal pro židovské děti – v   té 
době už vyloučené jak ze škol, 
tak ze společnosti kamarádů, 
sportovní odpoledne a závody 
na bývalém hřišti Makabi – 
ani tatínek nepřežil. Ani bratr, 
který hlídal malou slečnu, ani 
maminka Klára -  tolik milo-
vaná.

 Esti tedy zůstala ve Velké 
Británii. Jestlipak si někdy 
vzpomněla na Prostějov?   Jest-
lipak se sem někdy přijela po-
dívat?   Nevzpomínáte si na ni 
? Její adresa byla údajně v  roce 
1939  tato: Robert W. Dodd,  48 
RuncornRoad,  BarntonNor-
thwich,    Cheshire .  Nechodila 
dříve právě s   Vámi do třídy? 
Nevíte nic o  jejích osudech? 
Nemáte její fotogra� i? Jinou, 
než je zde ? 

Pokud ano, kontaktujte pro-
sím pana Ivana Čecha, Školní 
1, 796 01 Prostějov, mail: prin-
cip@seznam.cz  -ič-

Pátrání po jediném „Wintonovì dítìti“ z  Prostìjova

Rekonstrukce uèeben 
Statutární město Prostějov 

v  loňském roce dokončilo realizaci 
projektu rekonstrukce učeben pro 
výuku přírodovědných předmětů. 
Na tento projekt byla poskytnuta 
dotace z  Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím 
Regionálního operačního programu 
Střední Morava ve výši 10,6 mil Kč. 
Z rozpočtu města byl projekt spolu-
financován částkou ve výši 3 mil Kč. 
Realizací projektu došlo k moderni-
zaci celkem 15 odborných učeben na 
prostějovských základních školách. 
Do projektu byly zapojeny školy ZŠ 
Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ 
Majakovského, ZŠ Kollárova, ZŠ E. 
Valenty a Reálné gymnázium a ZŠ 

města Prostějova. Stavební úpravy 
se týkaly učeben sloužících k výuce 
přírodovědných předmětů - učebny 
fyziky, chemie, přírodopisu a země-
pisu. V  učebnách byly rekonstruo-
vány rozvody elektřiny, datových sítí 
a  stávající podlahy. Zcela nově byla 
řešena zatemňovací technika oken, 
nové lavice v  provedení pro daný 
typ učebny, pracovní stoly a kated-
ry. V učebnách byly osazeny kromě 
klasických tabulí i interaktivní mul-
timediální tabule. Výuka v  moder-
nizovaných učebnách byla zahájena 
v lednu 2014.

Obèanské sdružení na pomoc 
zdravotnì postiženým LIPKA

Tetín è. 1, Prostìjov. Tel./fax.: 582 360 295
Vážení senioři,
Blíží se léto, a  proto za Vámi 

přicházíme s  nabídkou letních 
výletů, které  budeme letos pořá-
dat. Bližší informace o  každém 
z nich můžete dostat na níže uve-
dených telefonních číslech nebo 
přímo v kanceláři OS LIPKA.

3.7.2014 – KOVO ZOO a Staré 
Město u Uherského Hradiště, od-
jezd v 8 hod. návrat kolem 16 hod.     

Prohlédneme si z malého vláčku 
výjimečnou zoologickou zahradu, 
kde jsou zvířata vyrobená z kovové-
ho šrotu, navštívíme lodní restauraci 
a vystoupáme na maják. Příspěvek 
na autobus 260 Kč, 

8.7.2014 – Zahrady Kromě-
říže, odjezd v 8 hod. návrat kolem  
15 hod.

V loňském roce jsme se podíva-
li na zámek, letos stihneme obě za-
hrady- Podzámeckou i Květnou.

Příspěvek na autobus 170 Kč, 
14.7.2014 -  Muzeum silnic ve 

Vikýřovicích a Pivovar v Hanušovi-
cích, odjezd v 8 hod. návrat  17 hod.

Pěkný výlet a  návštěva zají-
mavých míst, to vše tento výlet 
slibuje.

Příspěvek na autobus 200 Kč,
17.7.2014 –Muzeum letadel 

a ZOO a Dinopark ve Vyškově, 
odjezd v 8,30 hod. návrat kolem  
16hod.      

Napřed se vzneseme do oblak 
a potom budeme cestovat v čase 
až k dinosaurům.

Příspěvek na autobus 100 Kč,
13.8.2014 – Muzeum řemesel 

v Letohradě a tvrz Orlice, odjezd 
v 8 hod. návrat kolem  17 hod.      

Výlet, ze kterého dýchá histo-
rie. Stará řemesla a  tvrz, kde se 
žilo už ve 13. století.

Příspěvek na autobus  300 Kč,
19.8.2014 – Lipová lázně 

a  jeskyně Na Pomezí, výlet vla-
kem, odjezd 8,35 hod. návrat 
17,23 hod.

Výlet vlakem do Jeseníků 
a  procházka k  jeskyni, kde nás 
čeká pochopitelně i prohlídka.

Jízdné bez slevy je 175 Kč,
21.8.2014 – Mikulov a  Mu-

šovská jezera, odjezd v  8 hod. 
návrat kolem 18 hod.

Lodičkou se projedeme po 
Mušovských jezerech a  ještě se 
projdeme po zámku a zámeckém 

parku. Příspěvek na autobus 300 Kč,
27.8.2014 – Modrá u  Uher-

ského Hradiště , odjezd v 8 hod. 
návrat kolem 16 hod.

Podíváme se do jedinečného 
skleněného tunelu pod rybníkem 
a do Archeoskanzenu v Modré.

 Příspěvek na autobus 250 Kč,
Odjezdy na výlety jsou ze za-

stávky „ U Halíře“ na Brněnské 
ulici v Prostějově a návrat je na 
stejné místo. (Kromě výletu vla-
kem, kdy je sraz na hlavním ná-
draží a příjezd tamtéž.) Přihlá-
sit na výlety se můžete na tel. 
582 360 295 nebo osobně v OS 
LIPKA, Tetín 1. Upozorňuje-
me, že od 21.7. do 10.8.2014 je 
stacionář uzavřen a  tudíž není 
možné se přihlásit. K  přihláš-
ce je třeba zaplatit 50% ceny 
dopravy jako zálohu. Vstupné 
se bude řešit až na místě podle 
toho, jakou se nám podaří vyří-
dit slevu.

Krásné léto a na viděnou na 
některém z výletů nebo v září na 
Akademii seniorů se těší kolek-
tiv pracovníků OS LIPKA
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Pátek 11. dubna 2014 
proběhlo na Střední škole 
designu a  módy předkolo 
soutěže Doteků módy. Do 
soutěže se letos přihlásilo 34 
soutěžících ze všech koutů 
České republiky i  ze Sloven-
ska. Přijeli studenti z  Plzně, 
Liberce, Jihlavy, Prahy, Ústí 
nad Orlicí, Brna, Uherského 
Hradiště, Uherského Brodu, 
Strážnice a z Banské Bystrice. 
Z předkola vybrala porota 15 
soutěžních kolekcí, které se 
utkaly v pátek večer 25. dub-
na 2014 v  Městském divadle 
v  Prostějově v  boji o  první 
místo.

Bylo o co bojovat, vítěz zís-
kal zájezd pro dvě osoby do 
Řecka, a  bylo také na co se 
dívat. V  průběhu galavečera 
mohli diváci zhlédnout nejen 

soutěžní modely, ale také in-
spirativní přehlídku studentů 
pořádající školy -  Střední ško-
ly designu a  módy, Prostějov. 
Studenti v ní předvedli své ma-
turitní a  klauzurní práce. Ve 
druhé části večera se předsta-
vila vynikající pražská módní 
návrhářka Camilla Solomon. 
Ve své přehlídce představila 
svou tvorbu zaměřenou pře-
devším na společenské šaty. 
Jemná ženskost, nádherné 
materiály a  nápadité aplikace 
uchvátily především ženskou 
část publika.

V závěru večera byli vyhlá-
šeni vítězové 14. ročníku sou-
těže Doteky módy. Hlavní cenu 
si z Prostějova odnesl student 
liberecké střední školy Lukáš 
Ulver s kolekcí  s názvem RED 
CARPET MOMENT.

Celým večerem diváky 
svým osobitým humorem pro-
vázel herec Tomáš Hanák.

Galavečer soutěže Doteky 
módy pořádala už počtrnácté 
Střední škola designu a módy, 

Prostějov za � nanční podpory 
statutárního města Prostějova.

 -red-

Velkou pozornost věnuje 
Územní sdružení Českého 
zahrádkářského svazu práci 
s dětmi a mládeží. V průběhu 
roku pro ně pořádá několik 
regionálních kol zajímavých 
akcí.

22. dubna 2014 se sešly 
pozvané děti se svými rodiči 
a učiteli na slavnostním vyhod-
nocení okresního kola výtvarné 
soutěže, která byla na téma „Má 
oblíbená rostlina“. Diplomy 
a  pěkné ceny předal 42 oce-
něným autorům předseda ÚS 
ČZS Prostějov pan František 
Nevrtal.

Začátkem května se usku-
teční okresní kolo Floristiky. 
Účastníci budou vytvářet vypi-
chované misky pro slavnostně 

prostřený stůl a kytici pro pří-
telkyni.

30. května 2014 proběhne 
od 10.00 hod. v KaSC zemské 
kolo této soutěže. Po Kromě-
říži a  Olomouci bude tento-
krát v  Prostějově. Soutěž je 
určená pro vítěze okresních 
kol.

Koncem května se žáci za-
pojí do okresního kola Mladý 
zahrádkář. V  něm prokáží své 
znalosti z pěstování a určování 
rostlin.

Na podzim mohou děti 
předvést své výpěstky na výsta-
višti Flora v Olomouci v rámci 
soutěže Mladý pěstitel.

Poděkování patří Statutární-
mu městu Prostějov, které akce 
� nančně podporuje. -va-

Práce s dìtmi a mládeží Máš umìlecké støevo?  Ano, maturanti ze 
Støední školy ART ECON rozhodnì mají!
Máš umělecké střevo? je 

celorepubliková výtvarná 
soutěž určená žákům střed-
ních škol, kterou již po páté 
vyhlásila Národní galerie 
hlavního města Prahy spolu 
s  Moravskou galerií v  Brně. 
Její letošní téma – Slovo je 
umění – oslovilo také naše 
maturanty. A protože ti umě-
lecké střevo rozhodně mají, 

vytvořili projekt, ve kterém 
si pohráli se slovy a jejich vý-
znamy a uchopili umění slova 
a  textu jako fenomén knihy. 
Výsledkem jejich tvorby je 
několik povedených autor-
ských knih, které se v dubnu 
účastnily semi� nálového kola 
v Brně. Odtud se probojovaly 
až do samotného � nále soutě-
že, které proběhne tento týden 

ve Veletržním paláci v  Praze. 
Spolu s  nimi bude o  vítězství 
bojovat dalších 24 projektů. Už 
teď je jisté, že všechny � nálové 
práce budou vystaveny na le-
tošním brněnském Gra� ckém 
bienále. Našim žákům blaho-
přejeme a  držíme pěsti, aby 
svá díla před porotou úspěšně 
obhájili! Mgr. Markéta 

 Vykoukalová Dvořáková

Doteky módy 2014

RODIÈÙM A DÌTEM, PRO VÁŠ VOLNÝ ÈAS:
Úterky 9.30 – 11.30 jsou vyhrazeny pro děti 
(0,5 - 4 let) a čekají je pohybové hry, říkanky, pís-

ničky,… Rodiče si mohou společně vydechnout u 
šálku něčeho teplého (příspěvek na vstup 10,-). 

Čtvrtky 9.30 – 11.30 patří pro změnu rodičům
pro děti je v herně zajištěn kvali� kovaný dozor 

s  programem.  Příspěvek na vstup 10,-
PROGRAM ČERVEN
   3. 6. Klub rodičů a dětí
   5. 6. Efektivní používání e-mailu 
Přednáškase specialistou
10. 6. Klub rodičů a dětí
12. 6. Čas a zábava s dětmi 
Přednáška 
17. 6. Klub rodičů a dětí
19. 6. Dekorování foto rámečku
 Tvořivá dílna
24. 6.  Klub rodičů a dětí
26. 6. Péče o pleť
Beseda s  kosmetičkou
____________________________________
Cizincům nově nabízíme 
hlídání dětí ve středy 9.00 – 12.00 
pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = 20,-/ 3 hod. = 

50,-. Nutno objednat telefonicky či emailem min. 
den předem. 

Kontakty:  Žebřík o.s., Centrum podpory cizin-
ců, Dům služeb, Vrahovická 83, Prostějov Multi-
kulturní klub pro rodiče s dětmi, Hlídání dětí cizin-
ců, tel: 605 121 002 Poradna pro cizince, tel: 731 
065 267 cpc@zebrik-os.cz,  www.procizince.cz,                                 

PROGRAM ČERVENEC
   1. 7. Klub rodičů a dětí
   3. 7. Velké postavy české historie
Přednáška 
   8. 7. Klub rodičů a dětí
10. 7. Výchova: Silné a slabé stránky našich dětí, beseda 
15. 7. Klub rodičů a dětí
17. 7. Plánované rodičovství – STM metoda, beseda 
22. 7. Klub rodičů a dětí
24. 7.  Dekupáž na textil
Tvořivádílna
29. 7.          Klub rodičů a dětí
31. 7. Příprava dítěte na vstup do MŠ, beseda 
_________________________________________
Aktivita probíhá v  rámci projektu na integraci 

cizinců � nancovaného Ministerstvem vnitra ČR
Projekt podpořen Statutárním městem Prostějov
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Milé divadelni Hanáku,
Huž je to tady! Huž je zas 

konec roku, krásné teplóčké 
červen přicházi. Obiličko zraje, 
ptáčci cvrlikajó a  divadelnici 
v Prostijově na renko (aji jinde) 
budó slavit svůj veliké svátek 
nejcukrkandlovějši – festival 
MEDart!

Děcka se oblečó do kostýmů 
a  zvučnym hlasem budó po-
vidat krásny myšlenky chyt-
réch autorů. A  toto všecko se 
bude dit v  našem secesnim 
milóčkym Městskym divadle, 
řachandy budó v  studentskym 
Divadle Point na Olomóc-
ké ulici a  taky budeme řádit 
hlavně v  zámku, co tu nechali 
Pernštejni  , a  ve kterym teď 
bydli dramaťáci pořádající zuš-
ky – Základní umělecké školy 
Vladimíra Ambrose.

Tož, a  ktery tetiny a  stréce 
uvidime?

Z Holomóca přijedó z klasi-
kó . Hned v pondělí  nás zas po-
těši Divadlo Tramtarie, co tu 
byla loni s Janó Eyrovó, ve které 
nás za srdce brala naša Gába. 
No letos si připravili Válku 
s mloky. Je to poučny aji vtipny.

Druhé holomócké host si 

řikajó Slovanský tyátr. Budó 
hrát velké přiběh o lásce zuřivé, 
jmenuje se to *O*EO  A *U*IE. 
Spoustu cen na festivalu sótěž-
nim ve Slavičině za tento spek-
tákl dostali, tož to taky bude 
hezky.

No a v pátek přijede ze Brna 
Lukáš Hejlík a  Peťa Bučko-
vá a  budó po svym LiStOVaT 
v  knize francózkyho autora 
Benoita Deteurtreho Holčič-
ka a cigareta. A možná přijede 
aji ten francózké autor! Tož to 
bude špica!

Ale to zdaleka néni všecko! 
Vždyť budeme slavit celé tédeň! 
Od 2. června do 8. června!!

Z Němčic  nad Hanó přijedó 
s Charleyovic tetó, z Plumlova 
s Blázincem v prvním poscho-
di a s Výtečnicama.

No a konečně v kteréch ku-
sech uvidíte prostějovsky ksich-
ty? Pro starši a  pokročily se-
hrajó Poinťáci Baskervillskou 
Bestii, kteró zrežiroval princi-
pál Aleš Procházka, ředitel.  Vy-
stupuje tam Sherlock Holmes 
a  doktor Watson. Hraje Kraťa, 
Jenda, David, Kuba, Viťa, Kája, 
Marťa a aji jini.   

Hodně se ovšem budé hrát 
i  pro našu mládež a  pro maly 
děcka.  Mužete zajit na: Nevul-
gárni náctileté diamanty,  Kde 
hledat poklad, Zuškoviny, 
Unáhlené sousto, Rytíře Šno-
foniuse a princeznu Morduli-
nu a Policejni pohádku.

A už se stalo tradicó, že to nej 
nej z celého roku oceni Asoci-
ace Prostějovskéch Ochotníků 
na Candrbálu Divadelníků.

Muj milé prostějovské 
diváku, co říct závěrem? 
Přispělo nám město Prostějov. 
Bude to krásny,  přindi! -zuš-

MEDart 2014 Premiérové pøedstavení 
v nastudování Mého divadla

Přednáškový sál Národní-
ho domu v Prostějově; 28. 6. 
2014 sobota; 19:00 hodin 

Ray Cooney -Nerušit, prosím 
Moje divadlo Prostějov – 

Režie: Pavel Drmola 
Neuvěřitelně bláznivá brit-

ská konverzační komedie plná 

zmatků nad nalezenou mrtvolou 
v luxusním hotelovém pokoji.

Vstupenky je možné zakoupit 
v divadelní pokladně Městského 
divadla.

Inscenace realizována 
za podpory statutárního 

města Prostějov

INZERCE

Další školní rok je už zase za námi 
a Angličtina pro děti Prostějov se 
začíná intenzivně chystat na letní 
tábor na Tesáku v Hostýnských vr-
ších. Tábor není určen jen pro stu-
denty Helen Doron, ale naopak pro 
všechny, kdo se chtějí v angličtině 
něco naučit anebo zdokonalit. An-
gličtina pro děti Prostějov se přes 
léto snaží odpočinout od struktu-
rovaných hodin a maximálně se za-
měřit na nové i doposud dosažené 
znalosti v praxi. 
Tábor Wild Wild West s Angličtinou 
začíná 13. července a tematicky je 
orientován na divoký západ, honbu 
za zlatem, cowboys, cowgirls a do-
vednosti, které byly pro takový život 
potřeba.  Na táboře nebudou chybět 
country písničky, country tance, vý-
lety, bojovky, tak akorát angličtiny a 
spousta legrace. Táborníci a táborni-
ce jsou WANTED!!! 
Již 27. června končí v Angličtině pro 
děti školní rok, certi� káty a dár-
ky se budou slavnostně předávat v   
prostějovském divadle a od studen-
tů se očekává, že utrousí malou část 
svého curriculum vitae v   angličti-
ně. No a z  divadla už Angličtina pro 
děti zapřahá a vyráží směrem Wild 
Wild West.
Zápisy na tábor, srpnovou letní pří-

městskou školu (11. až 15. srpna) 
a kurzy na příští rok jsou v plném 
proudu. 
Aktuální informace o Angličtině pro 
děti a táboře najdete na webu ang-
ličtiny na www.helendoron.cz, LC 
Prostějov. Nebo jednoduše napište 
na info@anglictinaprodetiprostejov.
cz  či zavolejte na tel. 604 792  446.

HELEN DORON EARLY ENGLISH -  ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV 

WILD, WILD WEST S ANGLIČTINOU

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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NEDĚLE 1. ČERVNA
17.30 Zloba, královna černé magie 3D
 americký rodinný film
Příběh Královny Zloby – aneb co předcházelo dění 
v klasickém Disneyově filmu Šípková Růženka z roku 1959.
V hl. rolích: A. Jolieová, S. Copley, E. Fanningová, 
S. Riley  aj., režie: Robert Stromberg, 97 min., 
český dabing, mládeži přístupný, premiéra, 
vstupné 175 Kč, pro děti do 15 let 145 Kč
20.00 Sousedi  americká komedie
Bitva o ulici může začít
V hl. rolích: Z. Efron, S. Rogen, R. Byrneová, 
D. Franco, L. Kudrowová, režie: Nicholas Stoller, 
96 min., české titulky, vstupné: 110 Kč.

PONDĚLÍ 2. ČERVNA
17.30 W T F  francouzská komedie
„Pro pořádnou prdel udělá cokoliv!!!“
V hl. roli R. Gaillard, režie: Raphäel Frydman, 81 
min., české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 WTF

ÚTERÝ 3. ČERVNA
17.30 WTF
20.00 Cesta ven - Art film  české filmové drama
Nový film režiséra Petra Václava!
V hl. rolích: K. Dudová, D. Ištok, N. Hlaváčová aj.
Režie: petr Václav, 103 min., premiéra, Pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 4. ČERVNA
17.30 WTF
20.00 WTF

ČTVRTEK 5. ČERVNA
17.30 Zakázané uvolnění  česká filmová komedie
Nová komedie Jana Hřebejka! Od scénáristy 
Okresního přeboru!
V  hl. rolích: J. Stryková, H. Vágnerová, 
Z. Stavná, O. Sokol aj., režie: Jan Hřebejk, 109 
min., premiéra, Pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
20.00 Na hraně zítřka  americké sci-fi
Žít. Zemřít. Zažít znovu.
V hl. rolích: E. Bluntová, T. Cruise, L.Pulverová, 
J. Piven, B. Paxton aj., Režie: Doug Liman, 114 
min., české titulky, ŠUP, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 6. ČERVNA
17.30 Zakázané uvolnění
20.00 Na hraně zítřka 3D
Vstupné 130 Kč

SOBOTA 7. ČERVNA
17.30 Na hraně zítřka 3D
20.00 Zakázané uvolnění

NEDĚLE 8. ČERVNA
17.30 Na hraně zítřka 3D
20.00 Zakázané uvolnění

PONDĚLÍ 9. ČERVNA
14.00 Bijásek – Cesta za Vánoční hvězdou
Norsko 2013, 80 min., český dabing:
Režie: Nils Gaup
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 Zakázané uvolnění
20.00 Hvězdy nám nepřály
Nejvtipnější smutná lovestory podle světového 
knižního bestselleru J. Greena.
V hl. rolích:.S. Woodleyová, A. Elgort, W. Dafoe, 
L. Dernová, S. Trammel aj.
Režie: Josh Boone, 125 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 10. ČERVNA
14.00 Bijásek – Cesta za Vánoční hvězdou
Norsko 2013, 80 min., český dabing:
Režie: Nils Gaup
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 Zakázané uvolnění
20.00 Hvězdy nám nepřály

STŘEDA 11. ČERVNA
17.30 Hvězdy nám nepřály
20.00 Zakázané uvolnění

ČTVRTEK 12. ČERVNA
17.30 Všechny cesty vedou do hrobu 
 americká westernová komedie
SethMc Farlane je extrémně zábavným 
„mimoněm“ na Divokém západě….
V  hl. rolích: Ch.Theronová, S. McFarlane, A. 
Seyfriedová, L. Neeson aj., režie: Seth McFarlane, 
116 min., české titulky, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Grace of Monaco  amer. životopis. film
Film, který vzbudil velkou nevůli vládnoucí rodiny 
monackého knižectví. Nicol Kidmanová jako 
Grace Kellyová a poté kněžna Grace.
V hl. rolích: N. Kidmanová, T. Roth, D. Jacobi, 
P.  Vegaová aj, režie: Olivier Dahan, 103 min., 
české titulky, premiéra, Mládeži přístupný, 
vstupné 110 Kč

PÁTEK 13. ČERVNA
17.30 Všechny cesty vedou do hrobu
20.00 Grace of Monaco

SOBOTA 14. ČERVNA
17.30 Grace of Monaco
20.00 Všechny cesty vedou do hrobu

NEDĚLE 15. ČERVNA
17.30 Grace of Monaco
20.00 Všechny cesty vedou do hrobu

PONDĚLÍ 16. ČERVNA
17.30 Violetta – koncert argentinský hudební film
Exkluzivní koncertní show hvězd seriálu Disney 
Channel – Violetta.
V  hl. rolích: M. Stoesselová, D. Dominguez, 
J. Blanco. M. Lambreová  aj., režie: Matthev 
Amos, 96 min., české titulky, Premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Loft  holandský thriller
Láska. Lži. Libido. Malé nepříjemné překvapení 
dokáže změnit celý život.
V hl. rolích: K.Herbersová, K. van Kootenová, F. 
van Huetová, režie: Antoinette Beurmerová, 108 
min., české titulky, Premiéra, mládeži do 15 let 
nepřístupný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 17. ČERVNA
17.30 Violetta – koncert
20.00 Sacro Gra - Art film italský dokument
Vítězný film MFF v Benátkách. Dálnice Grande 
Raccordo Anulare tepe svým životem.
Režie: Gianfranco Rosi, 93 min., české titulky, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 18. ČERVNA
17. 30 Violetta- koncert
20.00 Loft

ČTVRTEK 19. ČERVNA
17.30 Všiváci  české filmové drama
Každý se někdy musel zachovat jako všivák….
V  hl. rolích: J. Mádl, T. Voříšková, aj., režie: 
Roman Kašparovský, premiéra, pro mládež do 
12 let nevhodný, vstupné 100 Kč 
20.00 Všiváci

PÁTEK 20. ČERVNA
17.30 Jak vycvičit draka 2 3D am. anim. rod. film
Režie: Dean DeBlois, 125 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 130 Kč
20.00 Všiváci

SOBOTA 21. ČERVNA
17.30 Jak vycvičit draka 2 3D
20.00 Všiváci

NEDĚLE 22. ČERVNA
17.30 Jak vycvičit draka 2 3D
20.00 Všiváci

PONDĚLÍ 23. ČERVNA
14.00 Pondělní Bijásek – Ptačí úlet
USA 2013, 85 min., režie: Jimmy Hayward
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 Mission London  koprodukční komedie
Komedie plná drobných chyb a tučných potíží.
V  hl. rolích: R.  Brown, T. Arana, A. Ford, 
A.Papadopulová, režie: Dimitar Mitovski, 107 
min., české titulky, Premiéra, vstupné 95 Kč
20.00 Běž, chlapče, běž  koprodukční film. drama
Podle skutečného příběhu malého utečence 
z varšavského ghetta
Režie: Pepe Danquart, 112 min., české titulky, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 24. ČERVNA
14.00 Bijásek – Ptačí úlet
USA 2013, 85 min., režie: Jimmy Hayward
Jen pro držitele průkazky Bijásku!!!
17.30 Mission London
20.00 Walesa: Člověk naděje - Art film, polský film
V hl. rolích: R. Wieckiewicz, A.Grochowska, I. 
Bielska aj., režie: Andrzej Wajda; 127 min., české 
titulky, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 95 Kč

STŘEDA 25. ČERVNA
17.30 Mission London
20.00 Běž, chlapče, běž

ČTVRTEK 26. ČERVNA
17.30 Transformers: Zánik americké akční sci-fi
V  hl. rolích: M.Wahlberg, J. Reynor, N. Peltzová, 
S. Mylesová aj., režie: Michael Bay, český dabing, 120 min., 
pro mládež do 12 let nevhodný, repríza, vstupné 120 Kč
20.00 Snadný prachy 3: Život deluxe
Kruh se uzavírá. švédský thriller
V  hl. rolích: M.Varela, J.Kinnaman, D. Cukic, 
M. Martinová aj., režie: Jenss Jonnson, 127 min., 
české titulky, premiéra, pro mládež do 15 let 
nevhodný, premiéra, vstupné 100 Kč

PÁTEK 27. ČERVNA
17.30 Snadný prachy 3: Život deluxe
20.00 Transformers: Zánik 3D
Vstupné150 Kč

SOBOTA 28. ČERVNA
17.30 Khumba  jihoafrický animovaný film
Režie: Anthony Silverston, 85 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
20.00 Transformers: Zánik 3D

NEDĚLE 29. ČERVNA
17.30 Khumba
20.00 Transformers: Zánik

PONDĚLÍ 30. ČERVNA
17.30 Babovřesky 2  česká komedie
V  hl. rolích: V. Žilková, J. Synková aj., režie: 
Zdeněk Troška, 120 min., mládeži přístupný, 
repríza, vstupné 85 Kč
20.00 Babovřesky 2
Změna programu a výše vstupného vyhrazena!

Kino Metro 70 Školní 1, Prostìjov, 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

Objednané vstupenky je nutné 
odebrat nejpozději půl hodiny 
před začátkem projekce. Vstupné 
je stanoveno včetně příplatku na 
Fond české kinematografie.

STŘEDA 4. ČERVNA
15.00 Bio Senior
             Kladivo na čarodějnice
ČR 1969, 103 min., 
režie: Otakar Vávra 
Vstupné: 35 Kč

SOBOTA 7. ČERVNA
17.30 Plán útěku  americký thriller
Ven se ještě nikdo nedostal. A teď jsou 
na to dva.
V  hl. rolích: Sylvester Stallone, 
Arnold Schwarzenegger
Režie: Michael Hafström,
115 min., české titulky, repríza, 
Pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 80 Kč
20.00 Plán útěku 
Vstupné: 80 Kč

STŘEDA 11. ČERVNA
15.00 Bio Senior 
             Královna Viktorie
UK/USA 2009, 110 min.,
Režie: Jean-Marc Vallé, 
Vstupné: 35 Kč 

SOBOTA 14. ČERVNA
17.30 Donšajni 
 česká filmová komedie
Netrpělivě očekávaná nová komedie 
Jiřího Menzela. Hvězdné herecké 
obsazení!
V hl. rolích: J. Hartl, L. Šafránková, 
M. Huba, I. Chýlková, J. Jirásková, 
E. Smetana, J. Jiráň, V. Kopta, E. 
Josefíková aj.
Režie: Jiří Menzel, 
102 min., repríza, mládeži přístupný, 
vstupné 80 Kč
20.00 Donšajni 
vstupné: 80 Kč

STŘEDA 25. ČERVNA
15.00 Bio Senior 
              Ta naše písnička česká
ČR 1967, 75 min.,
Režie: Zdeněk Podskalský,
Vstupné: 35 Kč

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

Kultura
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Letní kino Mostkovice
Červen 2014

Pátek 13. 6. ve 21.30 hod. Rychle a zběsile 6
Vin Diesel, Paul Walker a Dwayn Johnson v dalším dílu úspěšné � lmo-
vé série. 130 minut. Vstupné: 80 ,- Kč Nevhodný do 12 let
Sobota 14. 6. ve 21.30 hod. Příběh kmotra
Česé krimi-drama inspirované knižním bestsellerem “Kmotr Mrá-
zek” Hrají: O.Vetchý,L.Vaculík,J.Dvořák a další. 100 minut.
  vstupné: Kč 80,- Kč Mládeži od 15 let přístupno
Pátek 20. 6. ve 21.30  hod. Vejška
Kultovní � lm Gympl volně pokračuje divokými zážitky adeptů VŠ-
-Tomáše Vorla a Jirky Mádla. 85 minut, vstupné: 80 ,- Kč. Nevhod-
ný do 12 let
Sobota 21.6. ve 21.30 hod. Pušky,puky, pivo a psi
Dokumentární komedie o česko-slovenském hokeji za dob socia-
lismu. Vstupné: Kč 80,- Kč Mládeži přístupno 
Pátek 27.6. ve 21.30  hod. Večer s PV AUTO Prostějov
Večer pro hosty společnosti PV Auto Prostějov
Sobota 28.6. ve 21.30 hod. Kandidát
Česko-slovenský thriller ukazující velkou moc medií,která ma-
nipulováním s událostmi ovlivňují celý svět. Hrají:M.Majeský,M.
Hilmarová, M.Dlouhý a další. 106 minut, vstupné: 80,- Kč, mládeži 
přístupno 
Neděle 29.6. ve 21.30 hod. Čtyřlístek představení pro děti 
Český, animovaný rodinný � lm.Velká dobrodružství čtveřice 
hrdinů,tentokrát z tajemného okolí pražského hradu. 90 minut,  
vstupné: 80,- Kč. Mládeži přístupno

Pondělí 2. června
15.00

Divadlo Point (Olomoucká 25)
NEVULGÁRNÍ NÁCTILETÉ 

DIAMANTY
Tom Sawyer, Koulařka a PV – 
Dram show v  podání divadel-
ních souborů Pointík, Freak out 
při ZUŠ Prostějov a Pv – Dram 
při ZUŠ Prostějov
19.00
Městské divadlo v Prostějově – 
jeviště za oponou

VÁLKA S MLOKY
Jednoho dne se objevili mloci. 
A potom mloky objevili lidé…. 
Režie: Vladislav Kracík
Divadlo Tramtarie, Olomouc

Úterý 3.června
19.00 

Divadlo Point (Olomoucká 25)
Jevan Brandon � omas

CHARLEYOVA TETA
Bláznivá situační komedie o 
tom, že pro získání milované 
dívky je zamilovaný student 
schopen podniknout cokoliv.
Režie: Jaroslav Lejnar

DS Na Štaci, Němčice nad Ha-
nou

Středa 4.června
16.00 

Sál zámku , Pernštýnské nám.
Pavel Dostál

VÝTEČNICE
Retromuzikál ze školního pro-
středí.
Režie: Kateřina Štenclová
Hrají žáci LDO ZUŠ Plumlov
 

19.00 
Divadlo Point (Olomoucká 25)
Arthur  Conan  Doyle, Aleš 
Procházka a kolektiv

BASKERVILLSKÁ BESTIE
Komediálně laděná inscenace 
na motivy románu A. C. Doyla 
představí  proslulé vyšetřovatele 
v poněkud jiném světle.
Režie: Aleš Procházka
Divadlo Point 

Čtvrtek 5.června
9.00 

Sál zámku, Pernštýnské nám.
Věra Pospíšková

KDE HLEDAT POKLAD
Příběh o tom, jak jedno děvčát-
ko našlo skutečný poklad.
Režie: Oleksandra Burdová
Křesťanské maňáskové divadlo 
„ ZA JEDEN PROVAZ“ Pros-
tějov

Sál zámku, Pernštýnské nám.
ZUŠKOVINY

Krátká představení hrají žáci 
ZUŠ V. A. Prostějov a ZUŠ 
Němčice nad Hanou

18.00
Sál zámku, Pernštýnské nám .
Markéta Baňková

UNÁHLENÉ SOUSTO
Režie: Hana Lužná
Divadlo Na schodech při DHO 
Prostějov
František  Ferdinand Šamberk

BLÁZINEC V PRVNÍM 
POSCHODÍ

Jak se z normálních lidí stávají 
v očích jiných blázni? Veselohra 
plná překvapivých zvratů.
Režie: Kateřina Štenclová
DS 3+ 2 při ZUŠ Plumlov

Pátek 6.června
10.00 

zámek, Pernštýnské nám.
BUBENICKÁ DÍLNA

Vede lektor Lukáš Krejčí, 
Znojmo
18.00 
Městské divadlo v Prostějově –
jeviště za oponou
Benoit Deteurtre

HOLČIČKA 
A CIGARETA

LiStOVaNi, hrají Lukáš Hejlík a 
Petra Bučková
Po představení diskuze a auto-
gramiáda s autorem – Benoitem 
Deteurtrem
21.00
Vinárna Národního domu

CANDRBÁL 
DIVADELNÍKŮ

Merenda prostějovských diva-
delníků spojená  s předáváním 
cen APO

Sobota  7.června
10.00

Dvůr ZUŠ V. Ambrose
Alois  Gallat

RYTÍŘ ŠNOFONIUS A PRIN-
CEZNA MORDULINA, ČILI 
TURANDOT,  TA DRUHÁ…
Už trošku „vousatá“  parodie na 
ještě „vousatější“ hry lidových 
loutkářů.
Loutkové divadlo Starost Pros-
tějov
Režie: Zbyněk Melka

19.00
Divadlo Point (Olomoucká 25)
William Shakespeare

*O*EO  A  *U*IE
Zuřivá láska se znovu utkává 
s nelítostným osudem.
Úprava a režie: Zdeněk Vévoda
Slovanský Tyátr Olomouc

Neděle  8.června
15.00

Sál zámku, Pernštýnské nám.
POLICEJNÍ POHÁDKA
Policie řeší zapeklitý případ. Ve 
městě se objevil drak.  Pohádka 
pro děti od 3 let.
Režie: Miroslav Černý
Divadlo Plyšového Medvídka 
Prostějov

Filmový tábor Sobotín 2014
10. FILMOVÝ TÁBOR SOBOTÍN 2014 JUNIOR

28. èervence - 7. srpna 2014
Pořádá Gymnázium J. Wolkera Prostějov, ve spolupráci s Městskou knihovnou 

Prostějov a Divadlem Point pod záštitou náměstka hejtmana Oloumouckého kraje 
PhDr. Aloise Mačáka, MBA a za podpory statutárního města Prostějova,

  Věk:      10 - 17 let
Termín:    28. července – 7. srpna 2014 (11 dní)
Cena:      4.400,- Kč
Ubytování:   V areálu letního tábora ZO OS KOVO Železárny Pros-

tějov v Sobotíně u Šumperka. Chatky po 4 – 5.  
Strava:      5x denně a pitný režim
Další:       Výborná dopravní dostupnost, doprava zajištěna z  Prostějova do Sobotína 

a zpět, lékař 100 m od tábora, sportoviště, bazén 50 m od tábora, společenské 
místnosti, krásná příroda, blízko protéká říčka Merta

Kontakt:  MgA. Aleš Procházka, tel.: +420 603 789 285, e-mail: alespoint@centrum.cz   
  web: http://www.divadlopoint.cz/� lmovy-tabor-sobotin 
Letošní téma:  Napříč ORIENTEM
  

Zaměření a historie
Tábor je zaměřen na umění v oblasti � lmu, divadla, hudby a výtvarného umění. Jednotlivé obory 

vedou kvali� kovaní pedagogičtí odborníci ve svých samostatných dílnách. Výsledky dílen jsou spoje-
ny do společných projektů, které jsou každoročně prezentovány na závěr pobytu, dále ve slavnostní 
premiéře v Prostějově a při nejrůznějších příležitostech (festivaly, přehlídky, reprezentační akce aj.) 
doma i v zahraničí. Tábor patří ve své sféře ke špičce v České republice. V současnosti je vyhledávanou 
letní aktivitou pro děti a mládež z celé republiky. V tomto roce slavíme 10. jubilejní ročník.
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Statutární mìsto Prostìjov, Magistrát mìsta Prostìjova, odbor školství, kultury 
a sportu, oddìlení DUHA - Kulturní klub u hradeb a NIPOS ARTAMA Praha 

vás zvou ve dnech 17. - 21. èervna 2014 na

57. celostátní festival poezie Wolkrùv Prostìjov
Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila

a primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka, z pověření a za � nančního přispění Ministerstva kultury a Olomouckého kraje.
Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna v Prostějově a Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího 

Wolkera v Prostějově. Festival se koná v roce oslav 100 let prostějovské radnice

ÚTERÝ 17. června
13.00 – 16.00  SEMINÁŘE WOLKROVA PROSTĚJOVA
17.00  GT HLINSKO  MD
  Národní třída – Jaroslav Rudiš
  Scénář a režie: Lada Leszkowová a kolektiv
19.30 – 20.30 Hodnocení poroty divadel poezie DUHA
21.00  DIVADLO KVELB  nám. T. G. M.
   Drak a rytíř Veršotepec - velká performance 

boje rytíře s obrovskou loutkou ohnivého draka
21.25   ZAHÁJENÍ 57. ROČNÍKU WOLKROVA 

PROSTĚJOVA spojené s dračím průvodem 
 Nám. T. G. Masaryka, socha J. Wolkera 

   Netradiční ohňové zahájení s dračím průvo-
dem k soše Jiřího Wolkera spojené s předáním 
symbolického klíče od městských bran

 
U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE Zahrádka ND
22.00 hodin  KAJBAR - je (a furt se vnucuje) aneb Liga Styd-

livýchaus Budweis-autorské stvoření s lokálním 
kořením, pocta hudbě i verši pod heslem: „Co-
koliv, nic, všechno“... 

STŘEDA 18. června
8.00 – 8.30 Hledání hlasu  Přednáškový sál ND
   Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové roz-

cvičce v přednáškovém sále spolkové části Ná-
rodního domu. Určeno sólovým recitátorům 
2. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55  Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie 
  (1.+ 2 + 3. skupina) jeviště MD
9.00 – 11.55  PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
  2. KATEGORIE (1.+ 2. + 3. skupina)  jeviště MD
12.40 – 15.40  Semináře Wolkrova Prostějova
12.40 – 15.40  Rozborový seminář 2. kategorie (1.+ 2. + 3. 

skupina) Přednáškový sál ND
16.00  DS KÁŤAjeBÁRAjeSKÁLA, Most
  MCHS (we want world)  DUHA
  Lubomír Typlt, scénář a režie: kolektiv
17.00   STUDIO DIVADLA DAGMAR 

 A PEDAGOGICKÉ ŠKOLY 
  KARLOVY VARY  jeviště MD
   Spala jsem se svým andělem 
  Teodora Žurková. 
  Scénář a režie: Hana Franková
18.10   DIVADLO JESLIČKY JT, STÁLÁ SCÉNA 

ZUŠ STŘEZINA, Hradec Králové  DUHA
  Gabrieliáda – A. S. Puškin
  Scénář a režie: Ema Zámečníková
19.30 – 21.00  Hodnocení poroty divadel poezie DUHA

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE  Přednáškový sál ND
21.30 hodin  ZÁPAS V IMPROVIZACI – divadelní im-

provizace se sportovními pravidly, utkají se 
dva improvizační týmy MIX vs ODVAZ. Dva 
týmy hráčů, nekompromisní rozhodčí, hoke-
jová pravidla, to vše na vaše témata, vy rozhod-
nete, který tým vyhrává.  

ČTVRTEK 19. června
8.00 – 8.30 Hledání hlasu   Přednáškový sál ND
   Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové roz-

cvičce v přednáškovém sále spolkové části Ná-
rodního domu. Určeno sólovým recitátorům 
2. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55  Prezence recitátorů sólistů  jeviště MD
  2. kategorie (4.+ 5. + 6. skupina)

9.00 – 11.55 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ  jeviště MD
  SÓLISTŮ 2. KATEGORIE
  (4. + 5. + 6. skupina)
 12.40 – 15.40  Semináře Wolkrova Prostějova
12.40 – 15.40  Rozborový seminář 2. kategorie (4. + 5. + 6. 

skupina)  Přednáškový sál ND
16.00  LIBERI IN UTERO, Olomouc 
  Lanugo – Dei Terra, Eva Adamová  
  Scénář: soubor  jeviště MD
  Režie: Magda Ada Veselá
17.00  DOHRÁLI JSME, Uherské Hradiště 
   Tak trochu Cyrano 
  Edmond Rostand/Jiří Pokorný
   Scénář a režie: Hana Nemravová DUHA
 19.00 – 20.00  Hodnocení poroty divadel poezie DUHA

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE, tentokrát na náměstí T. G. M.
20.30 hodin  MANDRAGE - česká pop-rocková hudební 

skupina s následnou laser show 
 

PÁTEK 20. června
8.00 – 8.30 Hledání hlasu   Přednáškový sál ND
   Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové roz-

cvičce v přednáškovém sále spolkové části Ná-
rodního domu. Určeno sólovým recitátorům 
1. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů  jeviště MD
  1. kategorie  
9.00 – 13.45 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 
  1. KATEGORIE  jeviště MD
14.30 – 17.30  Semináře Wolkrova Prostějova
14.30 – 17.30  Rozborový seminář  Přednáškový sál ND
  1. kategorie 
18.00 divadlo NAJT, Pardubice  DUHA
    Od A k B a zase zpět 
  Andy Warhol/Jan Lemper 
  Scénář: Jana Tichá
   Režie: Jana Tichá, Naďa Kubínková, 
  Michal Kudláček
20.25  TYAN, Plzeň  MD
  O Dolfíčkovi a Vlastě - Roman Černík
  Scénář: Roman Černík, režie: TYAN

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE Zahrádka ND 
21.45 hodin SABRAGE - pop – rocková kapela z Pardubic 

SOBOTA 21. června
8.00 – 8.30 Hledání hlasu  Přednáškový sál ND
   Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové roz-

cvičce v přednáškovém sále spolkové části Ná-
rodního domu. Určeno sólovým recitátorům 
3. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů 3. kategorie
 jeviště MD
9.00 – 10.40  PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 

3. KATEGORIE jeviště MD 
11.30 – 13.00 Rozborový seminář 3. kategorie
 Přednáškový sál ND 
13.15  ÚstaF – voiceband.cz, Brno   jeviště MD
  Vytrženo z čítanky – různé texty z čítanky
  Režie: Zdeněk R. Šturma
14.45 – 16.15 Hodnocení poroty divadel poezie  DUHA
  (divadlo NAJT, TYAN, ÚstaF – voiceband.cz)
17.00  Inspirativní představení  MD
  Divadlo ŠPORTNIKY
  Gagarin! 

19.00  TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…  DUHA
   Závěrečný večer 57. ročníku Wolkrova Pros-

tějova s předáním cen festivalu

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE, tentokrát na náměstí T. G. M. 
21.30 hodin  BURMA JONES  nám. T. G. Masaryka
  Comeback plzeňské pop–rockové kapely 

Po dobu konání celostátního festivalu 
budou probíhat čtyři semináře:

Poezie kavárny - kavárny poezie  ND – červený salonek
V tomto semináři hovořit se bude právě hravě, zdravě i dravě 
o poezii a kávě. Pod kofeinovou vlajkou se naše prostějovská 
posádka ponoří do meziválečných poetických oceánů a di-
vokých zrnkových pohoří. Mezi verši budeme si říkat, jak 
chutná robusta a voní arabica. Kávě a poezii zdar! Au revoir!
Lektor: Radovan Lipus (Praha, Ostrava) – divadelní a televizní 
režisér, scénárista, lektor, pedagog a aktivní kavárenský povaleč

Práce s hlasem  Divadlo Point
Pustit se do práce s hlasem, se způsobem, jakým mluvím, se 
způsobem, jakým o textu přemýšlím, s tím, jak v sobě cítím, 
ctím a nesu svůj jazyk – znamená: Že mám velké odhodlání, 
chuť a vůli, že jsem se rozhodl, že lépe porozumím svému tělu, 
svému dechu, svým emocím, svým myšlenkám, sám sobě. 
Lektor: Eva Spoustová (Praha) – herečka, nyní pedagog DAMU 

Scénář - podstavec pro výstavbu inscenace nejen v divadle 
poezie  ND modrý salonek 
Jak začít? Hledání literárních východisek… Mám ho, ale co 
s ním? Dřina u stolu se vyplatí. Aneb společná konzultace 
scénářů v  jakémkoliv stádiu.
Lektor: Ema Zámečníková (Hradec Králové) – absolventka 
DAMU, lektorka, a pedagožka 

Živé vyprávění příběhů (storytelling)  Městská knihovna
Dílna pro ty, kteří se rádi vydávají na výlety do krajin příběhů, 
pro ty, které přitahuje starodávné řemeslo vypravěčů, pro ty, 
kteří chtějí své vypravěčské dovednosti objevit a rozvinout.
Lektor: Martin Hak (Brno) - absolvent DIFA JAMU 

Zahrádka Národního domu otevřena 
denně od 20.30 – 24.00 hod.

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku 
Národního domu: 20,- Kč

V případě nepříznivého počasí se akce 
U Kotěry  na zahrádce přesouvá 

do přednáškového sálu Národního domu.

Použité zkratky:
MD  Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA  Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
ND  Národní dům, Vojáčkovo nám. 1

Kontakty:
Magistrát města Prostějova, 

odbor školství, kultury a sportu, oddělení 
DUHA - Kulturní klub u hradeb, 

nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov. 
Tel. 582 329 623, 582 329 620

Městské divadlo, 
Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel. 582 330 663

www.prostejov.eu/duha
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Dne 22. 6. v 19 hodin se uskuteční pod 
záštitou statutárního města Prostějova na 
náměstí T. G. Masaryka unikátní kulturní 
událost, konaná v rámci oslav ke 100.výročí 
otevření radnice. Jedná se o operní koncert 
nejznámějších světových arií ve spolupráci 
s  účinkujícími Moravského divadla Olo-
mouc. Unikátnost projektu bude podtrhnuta 
začleněním baletních ukázek v podání sólistů 
baletního souboru MDOL pod vedením reži-
séra a choreografa Roberta Balogha do cel-
kového dramaturgického plánu a především 
také volbou výběru těch nejznámějších arií 
z různých světových oper, což bude jistě velmi 
lákavé nejen pro náročného diváka, ale také 
pro širokou veřejnost díky možnosti doslova 

ochutnat od každé nejznámější světové opery 
kousek. Hostem večera bude také hudební 
skladatelka a sopranistka Zuzana Michle-
rová, se kterou jsme měli nedávno možnost 
setkat se při příležitosti uvedení její opery Pra-
men, a která přijala pozvání osobně si na akci 
tentokrát i zazpívat.

A na co se návštěvníci můžou těšit? 
V  programu zazní například árie z  opery 

Carmen od G.Bizeta,  La Traviata či Rigo-
letto od G.Verdiho, Tosca či Bohéma od 
G.Pucciniho nebo například Cosí fan tutte 
od W.A. Mozarta. Nebudeme však předem 
předbíhat a prozrazovat všechny detaily, ať se 
máte na co těšit a být příjemně překvapeni.

 Ing. Edita Lachmanová

SVÌTOVÉ OPERY V PROSTÌJOVÌ 

Nová divadelní sezóna nabízí setkání 
s hvìzdami, nové pøedplatné 

a pøipomene 40 let vzniku HaDivadla
Setkání s hereckými hvězdami v nové diva-

delní sezóně 2014-2015 opět nabídne Městské 
divadlo v Prostějově. Prodej nového abonmá 
pro čtyři divadelní skupiny, cyklus abonentních 
koncertů, pohádkové předplatné pro děti a ro-
diče i nové předplatné cyklu LiStOVáNí bude 
zahájen v pondělí 23. června a skončí v pátek 4. 
července. „V tomto období rezervujeme místa 
současným 1740 předplatitelům,“ uvedla ředi-
telka Městského divadla v Prostějově Jana Mar-
šálková.  Prodej bude podle jejích slov pokračo-
vat od 4. srpna do 4. září, v této době již budou 
uvolněná místa k dispozici všem zájemcům.

Všichni současní abonenti obdrží poštou 
v polovině června informační brožury s bohatou 
programovou nabídkou. Propagační materiály 
budou k dispozici také v pokladně divadla a in-
formačním centru, které sídlí v  pernštýnském 
zámku.

Vzhledem k tomu, že Prostějov nemá vlastní 
soubor, je nabídka sestavena z hostujících divadel. 
Z pražských scén se diváci mohou těšit na Diva-
dlo Na Fidlovačce, Dejvické divadlo, Divadlo pod 
Palmovkou, Divadlo Rokoko, Divadlo Metro, 
Kalich, Studio DVA či Divadlo Na Jezerce a další. 
„Do nabídky zařazujeme pravidelně také úspěšná 
oblastní divadla,“ prohlásila Maršálková a doda-
la, že ve výčtu nebude chybět Moravské divadlo 

Olomouc, Slezské divadlo Opava, Slovácké diva-
dlo Uherské Hradiště, příbramské či kladenské 
divadlo.

 Z hereckých hvězd, které se na prknech pros-
tějovského divadla prostřídají, uvedla ředitelka jen 
některá: Eliška Balzerová, Eva Holubová, Regina 
Rázlová, Iva Janžurová, Veronika Kubařová, Jiří 
Štěpnička, Jiří Langmajer, Vojta Kotek, Petr Ná-
rožný, Ladislav Županič, Iva Pazderková, Chantal 
Poullain, Miroslav Vladyka, Sabina Remundová, 
téměř celý ansámbl Dejvického divadla a další.

Slibná je také nabídka sedmi koncertů, na ni-
chž se představí významní sólisté i hudební sesku-
pení.  Čtyři pohádkové víkendové dny nabídne 
předplatné Čtyřlístek, které je určeno nejmenším 
divákům a jejich doprovodu.

Novinkou sezóny 2014 – 2015 je předplat-
né LiStOVáNí, které divákům v osmi pořadech 
scénického čtení zprostředkuje osm bestsellerů 
našich i světových literárních tvůrců. 

Programová brožura na sezónu 2014 -2015 
tradičně zmiňuje také podzimní divadelní pře-
hlídku  Aplaus, kterou prostějovské divadlo pořá-
dá ve spolupráci s marketingovou společností TK 
PLUS. Pamětníci a příznivci dnešního brněnské-
ho HaDivadla najdou v nabídce tituly, které v lis-
topadu připomenou 40. výročí založení tohoto 
souboru právě v Prostějově. -eze-

ListOVáNí Lukáše Hejlíka představí 
v  pátek 6. června v  18 hodin v  prostoru 
na jevišti za oponou Městského divadla 
v Prostějově další skvělou knihu. Projekt 
scénického čtení má tentokrát na progra-
mu bestseller Holčička a cigareta jednoho 
z nejzajímavějších současných francouz-
ských spisovatelů Benoit Duteurte.  

„Hrdina knihy  - čtyřicátník zaměstnaný 
na magistrátě - se dětinsky bouří proti svě-
tu plovoucímu v katastrofálně znečištěném 
vzduchu a zavalovanému všemožnými zá-
kazy, proti vládě nevychovaných emancipo-
vaných dětiček. V práci si chodí na záchod 
potají vykouřit cigaretu. Je přistižen pětile-
tou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná 
spirála vyšetřování, věznění a marné snahy 
obhájit se účastí v apokalyptické televizní re-
ality show,“ nastínil děj protagonista pořadu 
Lukáš Hejlík, který bude účinkovat spolu 

s herečkou Petrou Bučkovou.  Návštěvníci 
posledního LisTOVáNí v sezóně 2013-2014 
si mohou opět zakoupit autorem podepsa-
nou knihu.

Městské divadlo v Prostějově uvedlo od 
ledna celkem šest pořadů, v nichž představi-
lo šest bestsellerů. „Cyklus se setkal s mimo-
řádnou odezvou publika. Proto jsme se po 
dohodě s duchovním otcem projektu Luká-
šem Hejlíkem rozhodli vypsat na příští se-
zónu nové předplatné nazvané LiStOVáNí,“ 
prozradila ředitelka divadla Jana Maršálko-
vá novinku příští divadelní sezóny. Pořady 
se budou stejně jako dosud konat v komor-
ních prostorách na jevišti za oponou nebo 
v  přednáškovém sále. Na Lukáše Hejlíka 
a jeho tým se mohou podle ředitelky těšit 
také děti školou povinné a studenti, kterým 
LiStOVáNí  velmi přitažlivou formou zpro-
středkovává literaturu již několik let. -eze-

Poslední LiStOVáNí v sezónì: 
Holèièka a cigareta s Lukášem Hejlíkem
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„100LETÁ DÁMA“
K  významnému vý-

ročí prostějovské rad-
nice postavené v  letech 
1911 – 1914 vyhlásila Základní 
umělecká škola Vladimíra Am-
brose pod záštitou primátora Mi-
roslava Pišťáka  výtvarnou soutěž.

Žáci základních, základních 
uměleckých škol a středních škol 
našeho regionu své práce vytvořili 
nejrůznějšími technikami  pro-
storové a plošné tvorby. 

V  Galerii Linka na Kravařově 
ulici dne 6. května proběhla ver-
nisáž a vyhlášení výsledků soutěže. 
Z celkového počtu 226 prací po-
rota ocenila 118 prací a do užšího 
výběru vybrala 23 prací. Soutěže 
se zúčastnilo 6 škol – ZŠ Melan-
trichova, ZŠ Jana Železného, ZŠ 
Kostelec na Hané, ZŠ Vl. Maja-

kovského, ART 
ECON – střední 
škola , s.r.o. a ZUŠ 
Vl. Ambrose. 

Oceněné prá-
ce jsou vystavené 
v  Galerii Linka 
a  v prostorách vý-
tvarného oboru na 
Vápenici.   Nejlepší 
práce budou k  vi-
dění ve věži prostě-
jovské radnice .  

V sobotu  12. 4. 2014 –  v krás-
ném prostředí přednáškového 
sálu Národního domu v Prostějo-
vě soutěžili  malí  i větší  zpěváčci 
od  4 do 15 roků  o regionální  ti-
tuly 16. ročníku HANÁCKÉHO 
SKŘIVANA. 

V KATEGORII  I. 4-7 roků se 
sešlo 5 soutěžících, z nichž jasně do-
minovala Nikol Pattarelo z Křelova 
u Olomouce, druhá byla Eva Jež-
ková z Němčic nad Hanou a třetí  
Adéla Řeholková rovněž z Němčic. 

V KATEGORII  8-12 roků byla 
větší konkurence a  porotu nejvíc 
zaujal Tomáš Litera z  Vrchoslavic  
druhá skončila Karolína Šárníková 
z  Olomouce a  třetí pozici získala 
Tereza Kvapilová z Hrušky u Něm-
čic nad Hanou. 

KATEGORIE III. – 13-15 roků 
bývá vyvrcholením této soutěže. 
Zde se prezentují zpěváci a zpěvač-
ky, kteří již mají výbornou úroveň 
a letos byla opět vyšší vyrovnanost, 
což pro porotu znamenalo těžké 
rozhodování. Na prvním místě 
se nejvíce líbila Sára Koryčánková 
z  Olomouce, stříbrnou „medai-
li“ získala Marika Kolářová  a  třetí 
skončila Karin Daniele z Olomouce. 

KATEGORIE  IV. – 
DUA,TRIA -  výborný duet před-

vedli Tomáš Litera a Lenka Herá-
ková z Mořic  a zaslouženě zvítězili. 
Na druhém místě skončilo DUO 
Anna Sedláčková a Karolína Šární-
ková z Olomouce, které  předvedly 
ke zpěvu i pěknou  taneční show. 
Na třetím postu skončila dvojice 
Kristýna Zajíčková a  Tereza Kva-
pilová . Všichni vítězové obdrželi 
hodnotné ceny a diplomy od po-
roty a závěrečné hodnocení poroty 
znělo : –„ byli jste výborní, velmi 
vyrovnané soutěže, kvalita zpěvu 
se nám posunuje  dopředu a máme 
z toho radost, že to tak je!„ Vysoké 
hodnocení pro paní učitelku Lenku 
Literovou za její příkladnou práci 
ve výchově talentů z oblasti Němčic 
nad Hanou – velký obdiv Leničko!

Sobota 26.4.2014 – opět ND  
v  Prostějově – 11. ročník HA-
NÁCKÝ SKŘIVAN 15-20 let.  
I.KATEGORIE  15-17 let a vítě-
zové z celé Moravy – na 1. místě 
Lucie Korená ze Šternberka zazpí-
vala Adele  s  vlastním doprovo-
dem na klavír- výborně, na 2.místě 
Kamila Janová z Dobromilic  a na 
3.místě Kristýna Kučerková z Kře-
lova. Dobře se to poslouchalo!  
II.KATEGORIE  18-20 LET – na 
1. místě  Juliana Vohralíková ze 
Šumperka,  2. místo Lucie Matějč-

ková ze Stříbrnic s vlastním dopro-
vodem na kytaru  a 3. místo Marké-
ta Sklenářová z Mořic.

V KATEGORII  DUA , TRIA  
- jasně první místo získalo TRIO 
Karin Kortišová + Eva Raidová 
a Juliana Vohralíková „z líhně“ Míši 
Mrázové a její Školy popového zpě-
vu. Za nimi skončilo DUO Kamila 
Janová a Michal Lenert z Němčic 
nad Hanou.  Výkony i v této kate-
gorii byly slušné, jen mnoho ne-
mocných původně přihlášených … 
Opět hodnotné ceny vítězům , vel-
ké gratulace zvláště Škole popového 
zpěvu Michaely Mrázové z  Olo-
mouce!! Vynikající práce „Míšo“! 

V  sobotu 3. 5. 2013 proběhla 
regionální soutěž ve zpěvu „rodin“ 
– ZPÍVAJÍCÍ RODINA, 

9. ročník a velice pěkná atmosfé-
ra a pohodové zpívání! Zvítězila „ 
rodina Lucie  Gorfolové s mámou 
Jiřinkou z Olomouce“ před Klau-
dinkou Kožnárkovou z Prostějovi-
ček se strejdou Oldou. Dále  porota 
udělila dvě třetí místa za výborné 
výkony a to -  paní Majerové s jejími 
ratolestmi Dominikem a Elenkou 
z Hrušky  a další třetí místo obsadily 
Barbora Gorfolová se starší setrou 
Pavlou, která jí nahradila mámu 
z Olomouce.  Kdo se nezúčastnil, 

může jen litovat, kdo tam byl - od-
cházel velmi spokojen!    

   A závěrem – díky za pohodu 
a  pěkné zážitky pro všechny pří-
tomné. Díky za to, že se  

mládež věnuje zpívání a  bere 
to vážně! Díky za to, že zde máme 
Školu popového zpěvu Michaely 
Mrázové v Olomouci, dále Lenku 
Literovou ze ZŠ Němčice nad Ha-
nou a pana Mgr. Dalibora Křepské-
ho z DDŠJ Olomouc a další „srd-
caře“ spolupracující na výchově 
mladých zpěváčků! Díky za to, že 
nás Olomoucký kraj v tomto bohu-
libém soutěžení podporuje a letos 
také trochu i město Prostějov. 

Příští rok 2015 uděláme REGI-
ONÁLNÍ soutěže HANÁCKÝ 
SKŘIVAN A  ZPÍVAJÍCÍ RODI-
NA  opět v Prostějově  a to v měsíci 
BŘEZNU 2015. Tím se dostaneme 
do termínů, kdy nebudou jiné sou-
těže obdobného typu, aby konku-
rence a kvalita zpěváčků byla stále 
vyšší.  

Všem „lidem dobré vůle“ přeji 
hodně dobré hudby a dětem i mlá-
deži ladící zpívání! 

Ing. Bohumil Moudrý, 
ředitel soutěží  

HANÁCKÝ SKŘIVAN 
A ZPÍVAJÍCÍ RODINA

VŠECHNY 3 REGIONÁLNÍ SOUTÌŽE VE ZPÌVU ZA ROK 2014 ZNAJÍ  SVÉ VÍTÌZE
HANÁCKÝ SKØIVAN 4-15 LET, HANÁCKÝ SKØIVAN 15-20 LET A ZPÍVAJÍCÍ RODINA 

Chcete pomoci
od dluhù?

Jsem èlovìk pomáhající lidem, 
kteøí chtìjí žít bez dluhù

Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je 
oddlužení tj. osobní bankrot. Při splnění zákonem daných podmínek, 
se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy. Osobní 
bankrot funguje na spojení všech dluhů, kde věřitelé jsou uspokojeni 
částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn.  Po-
dáním návrhu oddlužení k  soudu, se zastavují veškeré, na Vás vedené 
exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky. 

Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou � nanční situ-
aci, domluvte si bezplatnou konzultaci.

Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané i živnostníky.

Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních 
smluv a návrhů (i na počkání), jsem insolvenční správce a likvidátor.

Tomáš Novák Dr.H.C., 
Nerudova 11, Prostějov, tel. 775 220 192

návštěvy po telefonické dohodě po-pá 9-18

www.osobni-oddluzeni.eu

50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
LIKVIDACE PRODEJNY
Slevy 30% až

Reno obuv
Žižkovo náměstí 7 · PROSTĚJOV
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„Máme zde muzeum, ale já jsem v nìm ještì nebyl“
Výstava ke 120. výroèí založení muzea v Prostìjovì (1894–2014)

První muzeum založili v  Prostějově 
dokonce ještě o něco dříve než před 120 
lety – otevřeli ho v neděli 4. září 1887 ve 
dvorním traktu tzv. Waitova domu na 
dnešním Žižkově náměstí č. 13. Stěžej-
ními událostmi pro vznik skutečného 
fungujícího muzea se však staly jednak 
převzetí politické moci českou repre-
zentací roku 1892, jednak následujícího 
roku nevídaná národopisná, průmyslová 
a  umělecká výstava, která ukázala, jaké 
bohatství vytvořily ruce a  mysl našich 
předků. Pořadatel výstavy, Průmyslová 
jednota vzápětí uskutečnila bohulibý 
záměr – uchovat většinu předmětů shro-
mážděných k výstavě a založila muzeum. 
Získalo své první prostory v  prostějov-

ském zámku a veřejnosti se otevřelo právě 
před 120 lety – 27. května 1894.

Jak se prostějovské muzejnictví vyvíjelo 
dál představí výstava, která bude zahájena 
ve středu 4. června 2014 v 19 hodin v hlav-
ní muzejní budově na náměstí T. G. Ma-
saryka. Nabídneme Vám ukázku původ-
ních instalací muzejních předmětů i výběr 
z  mnohatisícových sbírek, které muzeum 
uchovává a  spravuje. Do 7. září se bude-
te moci potěšit ukázkami např. ze sbírek 
nábytku, lidových řezeb, keramiky, oděvů 
a textilu, vojenských zbraní, dekorativních 
předmětů, ale i  přírodnin. Některé sbír-
ky nesnášejí dlouhodobé působení světla, 
ovšem ani ty jsme nechtěli ponechat stra-
nou. Jedna z vitrín se bude po dvou týdnech 

obměňovat, a tak si budete moci prohléd-
nout i takové vzácnosti, jako jsou tisky z 16. 
století, herbáře, kramářské tisky, divadelní 
plakáty z 19. století, fotogra� e, plesové po-

zvánky nebo jiné citlivé předměty.
Těšíme se na vaši návštěvu!  

 PhDr. Marie Dokoupilová, 
Muzeum a galerie v Prostějově

KVĚTEN 
www.muzeumpv.czm 

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

VÝSTAVY

do 7.9. 2014 Historická vozidla v obrazech 
 malířky Věry Hejdové

  Malířka Věra Hejdová se pohybuje už několik 
let mezi milovníky krásných historických auto-
mobilů 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 ar-
chitekturou, které zaujaly sběratele umění nejen 
u nás, ale i v Německu, Holandsku, Kanadě, Ra-
kousku a dokonce i na Novém Zélandu. 

4.6. – 7.9. 2014 „Máme zde muzeum, 
 ale já jsem v něm ještě nebyl“

 Výstava ke 120. výročí založení muzea v Prostě-
jově (1894 – 2014)
 Vernisáž spojená s muzejní nocí 4.6. v 19 hodin
  Výstava mapující 120 let vývoje prostějovského 

muzea, která představí návštěvníkům  atraktiv-
ní předměty z bohatých muzejních sbírek, které 
byly pro tuto výstavu speciálně zrestaurovány a 
připraveny,  a budou prezentovány i s ukázkami 
původní instalace.

ŠPALÍČEK,  
Úprkova 18

do 29.6. 2014 Slavné vily Čech, 
 Moravy a Slezska

  Výstavní projekt umělecké agentury FOIBOS 
podle koncepce autorů P. Zatloukala a V. Šla-
pety.

  Zajímá-li Vás, které rodinné domy v  České re-
publice od 19. století do současnosti jsou podle 
odborníků nejvýznamnější, přijďte si prohléd-
nout výběr z rozsáhlé výstavy, který bude před-
staven v našem městě.  

Kultura

INZERCE

MUZEUM A GALERIE V PROSTÌJOVÌ, p. o.

Základní umělecká škola 
V. Ambrose v Prostějově

Kravaøova 14, telefon: 582 406 050
Červen 2014

HUDEBNÍ OBOR 
10. 6. 2014 v 17.00 hod. přednáškový sál ND - ZÁVĚREČNÝ KONCERT

11. 6. 2014 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve všech oborech ZUŠ 14.00 hod. – 17.00 hod.

VÝTVARNÝ OBOR

2. – 27. 6. 2014 Galerie Linka, Kravařova 14 
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU  ZUŠ 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

2. – 8. 6. 2014 FESTIVAL MEDart
10. 6. 2014 od 14.00 do 15.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám. 8
UKÁZKOVÁ HODINA literárně dramatického oboru pro nejmenší.

10. 6. 2014 v 17.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám. 8 - ČARODĚJNICE 
Volně na motivy knihy Roalda Dahla s autorskou hudbou Arnolda Prokopa. Hrají žáci 3. 

a 4. r. I. cyklu LDO. Režie Jana Turčanová.
16. 6. 2014 v 18.00 hod. sál zámku Pernštýnské nám. 8 - RETROPŘÍBĚH

Absolventské představení žáků 6. r. I. cyklu LDO. Režie Jana Turčanová. 
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Pokud jste na prvního máje 
někde našli papír nebo obál-
ku s  básní, nevědomky jste 
se stali účastníky akce zvané 
Guerilla Poetring. 

To by se dalo přeložit jako 
partyzánské básnění, nebo 
volněji třeba poezie v  ulicích. 
Akce probíhala v řadě českých 
a moravských měst už pošesté, 
v Prostějově poprvé. Do tajné-
ho básnění se zapojilo několik 
Prostějovanů, kteří ve městě 
i  v  jeho širším okolí ukrývali 
básně jen tak pro radost jejich 

náhodných nálezců. Sdíleli tak 
tvorbu vlastní, nebo třeba své-
ho oblíbeného básníka. Pro-
jekt Guerilla Poetring Blanky 
Fišerové vznikl v  roce 2013, 
kdy poprvé básnířka vyrazila 
ukrývat básně do ulic v  rám-
ci festivalu Colours of Ostra-
va. Autorka projektu básně 
nejen ukrývala, ale zároveň 
fotografovala a  s  nápovědou 
a popisem místa je publikova-
la na síti Facebook, aby je lidé 
mohli aktivně vyhledávat. Ten-
to formát zůstal akci dodnes. 

V  současné době má Guerilla 
Poetring nejen na sociální síti 
přes 1500 aktivních příznivců 
a  do jednotlivých básnění se 
zapojují lidé z  celé republiky. 
Přidat se může kdokoli, kdo má 
rád poezii, chce se o ni podělit 
s  ostatními a  podpořit ji. Jed-
notlivé akce jsou vždy s  před-
stihem oznamovány na www.
facebook.com/guerillapoet-
ring. Zachytili jsme zprávu, že 
další bude už v červnu. Sledujte 
pro jistotu také web knihovny 
www.knihovnapv.cz

Na prvního máje se básnilo i v ulicích Prostìjova

Tomáš Kubeš je fotograf, 
novinář a cestovatel. Fotogra-
fování se věnuje vášnivě již od 
dětství, stejně jako cestování 
a  poznávání odlišných kultur. 
Několik let strávil putováním 
po Africe – svém zamilovaném 
kontinentu. Fotogra� e a  repor-
táže z cest publikuje např. v ča-
sopisech Koktejl a Lidé a země. 

V roce 2009 se vydal na dvou-
měsíční odvážnou výpravu do 
Střední Afriky za posledními 
Pygmeji. Navštívil Kamerun, 
Středoafrickou republiku a Kon-
go. Po řece se dostal až do nitra 
Afriky, kde se dosud rozprostí-
rají panenské pralesy a žijí četné 
populace goril, šimpanzů, slonů 
a hrochů. Je Střední Afrika sku-

tečně posledním rájem? Dá se 
pralesem projít bez průvodce? 
Je řeka Sangha nebezpečná na 
své pouti k  veletoku Kongo? 
A  žijí Pygmejové ještě tra-
dičním způsobem života? Na 
tyto a  další otázky se pokusí 
odpovědět ve čtvrtek 12. červ-
na od 17 hod. v  prostějovské 
knihovně.

Tomáš Kubeš: Srdce Afriky

Od nepaměti mezi sebou 
lidé komunikovali také po-
mocí jídla. První směnné 
obchody se týkaly potravin, 
a když Vám někdo nabídl svůj 
talíř, bylo to vždy vykládáno 
jako přátelské gesto. 

Pokrmy, vaření a jejich kon-
zumace jsou také jedním z nej-
častějších konverzačních témat. 
Stejně jako každou druhou 
květnovou sobotu jste se mohli 
i letos podělit s ostatními o své 
jídlo na tzv. Férové snídani. Ta 
v Prostějově probíhá už tradič-
ně u knihovny nebo v ní. Počasí 
tentokrát přálo a vůbec poprvé 
tedy piknik mohl proběhnout 

pod širým nebem. Společně 
jsme tak měli možnost podpo-
řit s  celým světem systém fair 
trade a zodpovědnou spotřebu. 
„Férový obchod“ dává lidem 
především ze zemí Afriky, Asie 
a  Latinské Ameriky možnost 
uživit se vlastní prací za dů-
stojných podmínek. Zemědělci 
tak dostávají spravedlivě za-
placeno, pěstují s  ohledem na 
životní prostředí a máte jistotu, 
že jejich výrobky nevznikly za 
neetických podmínek, např. 
při zneužívání dětské práce. 
A protože fairt trade je i o pod-
poře regionálních výrobců, 
nechyběly ani domácí dobroty. 

Během piknikového dopoledne 
se u knihovny vystřídalo přes 30 
snídajících, vypilo se 2,5 litru ka-
kaa z Dominikánské republiky, 
2 litry kávy z Tanzanie, litr čaje 
z Jižní Afriky a z Indie, vše s cer-
ti� kací fair trade. Každý něco 
přinesl, snědly se tak 2 bochní-
ky domácího chleba, bábovka, 
jablečný páj, čokoládové coo-
kies, mrkvánky, jablečný štrúdl, 
domácí lučina, výborná domácí 
povidla a další férové a  lokální 
dobroty. Fair trade však můžete 
podporovat především celoroč-
ně, a  to tak, že dáte přednost 
výrobkům s  touto certi� kační 
známkou. 

Férová snídanì napotøetí koneènì v trávì

KNIHOVNA MĚSTSKÁ 
KN IHOVNA 
PROSTĚJOV
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ČERVEN

4/6/St/14h/Podkrovní sál   

MLADÝ DESIGN
Prezentace prací studentů prostějovské Střední školy designu
a módy, obor multimédia. Uvidíte např. krátké animace a ani-
mované filmy, ale i návrhy počítačových her. Tuto akci bude do-
plňovat také výstava grafik a grafického designu, kterou budete 
moci navštívit v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov až do 
21. června.

10/6/Út/8.55h   

SENIOR KLUB 
Na červnovém setkání Senior klubu se vydáme do Drahan, kde 
navštívíme Muzeum Drahanské vrchoviny. Představí nám ho jeho 
zakladatel a kurátor Pavel Moš. Sejdeme se v 8.55 hod. na autobu-
sové zastávce na ulici Hliníky. Svoji účast prosím předem nahlaste 
v čítárně nebo na tel. č. 582 329 661, počet míst je omezen.

12/6/Čt/17h/Podkrovní sál    

TOMÁŠ KUBEŠ: SRDCE AFRIKY
Spolu s fotografem a cestovatelem Tomášem Kubešem se vydá-
me do Střední Afriky. Navštívíme Kamerun, Středoafrickou republiku 
a Kongo - tedy země, kam se běžně nejezdí a kde i pouhý přejezd 
hranice znamená velké dobrodružství. Budeme hledat poslední 
Pygmeje, kteří dosud žijí tradičním způsobem života, ale také odpo-
vědi na další otázky o stavu naší civilizace.

19/6/Čt/15–17h/Učebna  

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

23/6/Po/17h/Podkrovní sál   

KRÁSA BOŽÍHO STVOŘENÍ ANEB DETAIL V  PŘÍRODĚ 
OKEM ING. DANIELA ŽINGORA
Při pohledu makroobjektivem se Vám svět otevře a zvětší. Objevíte 
nové pohledy a tajemství, o kterých jste netušili a kolem kterých 
chodíte každý den. Výstavu fotografií Ing. Daniela Žingora můžete 
navštívit v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov po celé léto.

24/6/Út/7.50h   

VÝLET S TVOŘIVOU KNIHOVNOU
Pátý ročník Tvořivé knihovny ukončíme již tradičním výletem. 
Tentokrát se vydáme do Náměště na Hané, prohlédneme si zá-
mek a projdeme se Terezským údolím. Pojedeme vlakem, sejde-
me se na prostějovském hlavním nádraží v 7.50 hod. Svoji účast 
nahlaste prosím předem v půjčovně pro dospělé nebo na tel. 
č. 582 329 660. Těšíme se na Vás.

26/6/Čt/13.30h/Knihovna pro děti, Vápenice 9  

MALUJEME STOLETOU DÁMU – vyhodnocení
Výtvarná dílka dětí i dospělých, inspirovaná prostějovskou radnicí 
a jejím letošním výročím, si budete moci prohlédnout všechna po-
hromadě. Oceníme nejpovedenější a zahájíme tím jejich výstavu, 
která bude v knihovně pro děti ke shlédnutí celé prázdniny. Pokud 
se vaše dítko soutěže zúčastnilo, neváhejte s ním přijít.

CELÝ MĚSÍC

ROZKVETLÁ KNIHOVNA PRO DĚTI
Příroda rozkvétá na jaře a v létě. Nic nám ale nebrání po-
těšit se krásnými květy i kdykoli jindy. Aby dlouho vydrže-
ly, pojďte si s námi nějaký květ vyrobit. Z papíru, z látky, oz-
dob, z čehokoli vás napadne. Vyberte si svůj nejoblíbenější 
a můžete se pustit do díla přímo v knihovně pro děti, základní 
materiál dodáme. Nebo to zkuste doma a své dílko přineste, 
budeme je postupně vystavovat a odměňovat.

KNIHOVNA MĚSTSKÁ 
KN IHOVNA 
PROSTĚJOV
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ČERVEN

4/6/St/14h/Podkrovní sál   

MLADÝ DESIGN
Prezentace prací studentů prostějovské Střední školy designu
a módy, obor multimédia. Uvidíte např. krátké animace a ani-
mované filmy, ale i návrhy počítačových her. Tuto akci bude do-
plňovat také výstava grafik a grafického designu, kterou budete 
moci navštívit v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov až do 
21. června.

10/6/Út/8.55h   

SENIOR KLUB 
Na červnovém setkání Senior klubu se vydáme do Drahan, kde 
navštívíme Muzeum Drahanské vrchoviny. Představí nám ho jeho 
zakladatel a kurátor Pavel Moš. Sejdeme se v 8.55 hod. na autobu-
sové zastávce na ulici Hliníky. Svoji účast prosím předem nahlaste 
v čítárně nebo na tel. č. 582 329 661, počet míst je omezen.

12/6/Čt/17h/Podkrovní sál    

TOMÁŠ KUBEŠ: SRDCE AFRIKY
Spolu s fotografem a cestovatelem Tomášem Kubešem se vydá-
me do Střední Afriky. Navštívíme Kamerun, Středoafrickou republiku 
a Kongo - tedy země, kam se běžně nejezdí a kde i pouhý přejezd 
hranice znamená velké dobrodružství. Budeme hledat poslední 
Pygmeje, kteří dosud žijí tradičním způsobem života, ale také odpo-
vědi na další otázky o stavu naší civilizace.

19/6/Čt/15–17h/Učebna  

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

23/6/Po/17h/Podkrovní sál   

KRÁSA BOŽÍHO STVOŘENÍ ANEB DETAIL V  PŘÍRODĚ 
OKEM ING. DANIELA ŽINGORA
Při pohledu makroobjektivem se Vám svět otevře a zvětší. Objevíte 
nové pohledy a tajemství, o kterých jste netušili a kolem kterých 
chodíte každý den. Výstavu fotografií Ing. Daniela Žingora můžete 
navštívit v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov po celé léto.

24/6/Út/7.50h   

VÝLET S TVOŘIVOU KNIHOVNOU
Pátý ročník Tvořivé knihovny ukončíme již tradičním výletem. 
Tentokrát se vydáme do Náměště na Hané, prohlédneme si zá-
mek a projdeme se Terezským údolím. Pojedeme vlakem, sejde-
me se na prostějovském hlavním nádraží v 7.50 hod. Svoji účast 
nahlaste prosím předem v půjčovně pro dospělé nebo na tel. 
č. 582 329 660. Těšíme se na Vás.

26/6/Čt/13.30h/Knihovna pro děti, Vápenice 9  

MALUJEME STOLETOU DÁMU – vyhodnocení
Výtvarná dílka dětí i dospělých, inspirovaná prostějovskou radnicí 
a jejím letošním výročím, si budete moci prohlédnout všechna po-
hromadě. Oceníme nejpovedenější a zahájíme tím jejich výstavu, 
která bude v knihovně pro děti ke shlédnutí celé prázdniny. Pokud 
se vaše dítko soutěže zúčastnilo, neváhejte s ním přijít.

CELÝ MĚSÍC

ROZKVETLÁ KNIHOVNA PRO DĚTI
Příroda rozkvétá na jaře a v létě. Nic nám ale nebrání po-
těšit se krásnými květy i kdykoli jindy. Aby dlouho vydrže-
ly, pojďte si s námi nějaký květ vyrobit. Z papíru, z látky, oz-
dob, z čehokoli vás napadne. Vyberte si svůj nejoblíbenější 
a můžete se pustit do díla přímo v knihovně pro děti, základní 
materiál dodáme. Nebo to zkuste doma a své dílko přineste, 
budeme je postupně vystavovat a odměňovat.

Kultura
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Nabídka pořadů pro veřejnost - červen  2014
ASTRONOMICKÝ VÍKEND S   MEZINÁROD-

NÍM DNEM DĚTÍ 31. 5. a 1. 6.
Sobota 31. 5.:  Pozorování Slunce začíná v 15:00 

hodin a pozorování hvězdné oblohy v 21:30 hodin.
Něděle 1. 6.: 13:00 hodin - pozorování Slunce
14:00 hodin - soutěž pro děti z cyklu soutěží „Kos-

monautika“ – daleké cesty do vesmíru (samotné sou-
těži bude předcházet povídání o letech ke vzdáleným 
planetám a trpasličí planetě Pluto).

15:00 hodin - pozorování Slunce pro veřejnost, součas-
ně si děti budou moci slepit malou astrokrabičku do které si 
dají svoji hvězdičku, kterou si najdou na hvězdárně.

16:00 hodin - Čarování s  fyzikou pro děti (např. 
sfoukávání svíčky vírovými prstenci, tornádo v   pet 
láhvi, levitace balónku apod.)

22:30 hodin - pozorování hvězdné oblohy
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, seni-

oři a invalidé 10 Kč.

VĚDA V ULICÍCH
24. 6. (úterý) DOPOLEDNE 
Hvězdárna se uspořádáním této akce již tradičně 

připojuje k projektu Evropského fóra vědy a techni-
ky a k  českému projektu Česká hlava. Aktivní spo-
lupráci na této akci pro rok 2014 přislíbilo také cel-
kem pět středních škol z Prostějova. Studenti těchto 
škol připraví mj. fyzikální a chemické experimenty, 
ukázky robotiky, které budou sami předvádět a ko-
mentovat veřejnosti, ale i ostatním studentům těch-
to i dalších středních škol a žákům základních škol 
z  Prostějova a  okolí. Hvězdárna připraví bezpečné 

pozorování sluneční fotosféry i velice atraktivní po-
zorování chromosféry Slunce dalekohledem Lunt. 
Toto pozorování bude možné uskutečnit pouze za 
bezmračné oblohy.

    
PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ POZORO-

VÁNÍ 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 22:30 do 23:30 hodin.
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.

STALO SE NESTALO (pohádkové středy pro děti) 
Uvádíme každou červnovou středu v 15:30 hodin.
Tomáš měl nehodu na novém kole. Nyní je sám 

v nemocničním pokoji a my se společně s ním budeme 
toulat sluneční soustavou, mezi celou rodinou planet. 
Jaká je zvídavá Venuše, tatínek Jupiter, sestra Země 
a všichni bratři? Kolik jich je celkem? Musí někoho po-
slouchat nebo si jen tak poletují oblohou?

Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, seni-
oři a invalidé 10 Kč.

VÝSTAVY/EXPOZICE
-  KRÁSY NOČNÍ OBLOHY – NEUVĚŘITELNÉ 

MOŽNOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ AST-
ROFOTOGRAFIE

- 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 astrofotogra� e 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 stře-

dy od 16:30 hodin. Obsahem červnových setkání 
bude seznámení s oblohou o prázdninách. Poslední 
schůzka se koná 18. 6. v 16. 30 hodin. 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 rozdělen na dvě části. Klub 
GEMINI I navštěvují žáci ZŠ od 10 let. Termíny schůzek 
GEMINI I jsou  v  pracovní čtvrtky v 16:30 hodin. Jednorá-
zový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI II je 
určen pro studenty středních škol a starší zájemce o astrono-
mii. Termíny schůzek GEMINI II jsou v pracovní pondělky 
v 18:30 hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 
Kč. Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013  039. 

Změna programu vyhrazena.

Astronomické oddìlení Muzea a galerie v Prostìjovì – Lidová hvìzdárna  Tel.:582 344 130 

Přestupným rokem nazývá-
me občanský rok o 366 dnech, 
konkrétně rok rozšířený o 29. 
únor. Což mluvou supermar-
ketů znamená 24 bonusových 
hodin pro každého a výjimeč-
né narozeniny pro ty, kteří se 
29. února narodili. Únor je 
také poslední celý měsíc v  ob-
dobí astronomické zimy. Další 
zvláštností února je fakt, že 
je nejkratším měsícem roku 
a to i tehdy když je o den delší. 
V římském kalendáři byl únor 
posledním měsícem v  roce. 
Právě proto tento měsíc má 
proměnlivý počet dnů a právě 
k němu se přidával v přestup-
ném roce jeden den. Samotné 
slovo kalendář je římského 
původu, neboť tam jako Ca-
lendae byl veřejně označován 
(calare = vyvolávat) první den 
v  měsíci.

Přestupný den se zavádí vždy 
na konci února v  letech, jejichž 
letopočet je beze zbytku dělitel-
ný čtyřmi.

Letopočty, které jsou dělitelné 
stem, nejsou přestupné, pokud 
však nejsou současně dělitelné 
čtyřmi sty; v   takovém případě 

pak přestupné jsou. Např. roky 
1700, 1800 a 1900 přestupné ne-
byly, zatímco rok 2000 ano.  Jaké 
příčiny k  tomu vedly a od kdy se 
přestupný den zavádí? Odpově-
di poskytuje astronomie. 

Náš kalendář patří mezi kalen-
dáře solární, tj. takové, které jsou 
odvozeny od pohybu Země oko-
lo Slunce. Základním požadav-
kem je, aby pokud možno střídá-
ní ročních období nastávalo vždy 
ve stejném dni v  roce. Délka tzv. 
tropického roku (tj. doby trvání 
jednoho sezónního cyklu roč-
ních období) je 365,2422 střední-
ho slunečního dne. To znamená, 
že tropický rok neobsahuje celý 
počet dní. Odtud přímo vyplývá, 
že žádný kalendář se neobejde 
bez nějakého systému zavádění 
přestupných dní, pokud se po 
nějaké době nemá rozejít se stří-
dáním ročních dob.

Původ našeho kalendáře 
je třeba hledat už ve starém 
Egyptě. Tam platil kalendář, 
který měl dvanáct měsíců po 30 
dnech, a na konci každého roku 
se pak přidávalo dalších pět 
dní, tj. kalendářní rok měl 365 
dní. Již Ptolemaios se pokusil v  

roce 238 před naším letopoč-
tem o reformu tohoto kalendá-
ře – navrhoval každý čtvrtý rok 
přidávat místo pěti dnů šest, aby 
přiblížil průměrnou délku roku 
kalendářního roku tropickému. 
Reforma se však neujala a  její 
zavedení čekalo až na římského 
císaře Augusta, který ji v  Egyptě 
prosadil v  roce 23 př. n. l. Násle-
doval tím příklad Julia Caesara, 
který v  Římě zavedl už r. 46 př. 
n. l. kalendář nesoucí jeho jmé-
no – Juliánský kalendář. Ten už 
obsahoval měsíce o stejné délce, 
jako je známe dnes, začínal 1. 
ledna a každý čtvrtý rok v  úno-
ru (mezi 23. a 24. den) se vkládal 
přestupný den. Počátek tohoto 
římského Juliánského kalendá-
ře byl položen do roku založení 

Říma. Po Caesarově smrti se 
však jeho následovníci dopustili 
omylu a vkládali přestupný den 
každý třetí rok a tuto chybu od-
stranil až August v  roce 8 n. l. V  
této podobě se pak kalendář po-
užíval až do reformy v  r. 1582.

Křesťanskou podobu na sebe 
vzal tento kalendář v  roce 525, 
kdy římský opat Dionysius Exi-
guus položil počátek počítání 
let do předpokládaného roku 
narození Krista. Kalendář, jehož 
průměrná délka roku (365,25 
dne) byla o něco delší než tro-
pický rok, se však postupně roz-
cházel se střídáním ročních dob 
- rozdíl do šestnáctého století 
postupně narostl na deset dní. 
A tak na doporučení jím zřízené 
kalendářní komise vydal papež 
Řehoř (Gregor) XIII. v   únoru 
1582 bulu, kterou se z  kalendáře 
vypustilo těchto deset dní – po 
čtvrtku 4. října 1582 následoval 
rovnou pátek 15. října. Součas-
ně se změnila pravidla zavádění 
přestupných let tak, jak je známe 
dodnes – viz úvod. Průměrná 
délka roku tohoto Gregorián-
ského kalendáře je 365,2425 
dne, tedy podstatně blíže tropic-

kému roku – o jeden den naros-
te rozdíl až po zhruba čtyřech 
tisících let. Tuto reformu ihned 
přijaly jen hlavní katolické země, 
ostatním to trvalo měsíce nebo 
roky (Francie, Rakousko-Uher-
sko, jih Německa…), případně 
i několik století (Velká Británie, 
protestantská část Německa, 
Skandinávie), a např. pravoslav-
né církve ji nepřijaly dodnes.

Ačkoliv se z   našeho hle-
diska zdá být námi používaný 
kalendář jediným, používá se 
ve světě pro nejrůznější účely 
několik desítek dalších druhů. 
Kromě skupiny kalendářů so-
lárních (patří sem např. kalendář 
perský, který má mimochodem 
ještě lepší souhlas s   tropickým 
rokem nežli gregoriánský) 
známe kalendáře lunární, které 
se řídí pouze pohybem Měsíce 
okolo Země (islámské kalendáře 
které na sluneční rok úplně 
rezignovaly a každých asi 32 let 
se o rok „předběhnou“) a  luni-
solární, které zohledňují pohyb 
obou těles (židovský, indický, 
čínský), s  podstatně složitějšími 
pravidly střídání přestupných 
měsíců a let. 

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - P

Kultura
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                             Pozvánky na další akce ve mìstì: 
                             Galerie u Hanáka:

- vernisáž  výstavy Milana Braunera  s názvem ‚‚Tvary /patvary  
- pátek  3. 5. 2014 v  17.30 hodin.

- vernisáž Františka Odehnala  s názvem ‚‚Doteky města“ 
-   pátek 27. 6. 2014 v  17.30 hodin

Galerie N7:

Lukáš Kukal je žijící autor, který žil sedm let v  Horce nad Moravou u Olo-
mouce a soustředil se na zachycení přírodních krás zdejšího kraje, především 
pak Jeseníků a Litovelského Pomoraví. Během této doby namaloval řadu olejů 
a pastelů, které z  původně klasického kompozičního pojetí krajiny a dlouhých 
panoramatických obrazů přechází v  přírodní zátiší intimnějšího charakteru, 
jež se soustředí jen na konkrétní objekt zájmu nerušený okolním prostorem a 
oproštěný od zbytečných detailů. V  obrazech klade důraz především na barvy 
a celkový dojem, který umocňuje přizpůsobenou malířskou technikou.

Jeho dílo bude možno zhlédnout v Galerii N7, Netušilova 7, Prostějov, od 
4.6 do 30.6.2014. Výstava se zahájí vernisáží 4. června 2014 v 17 hodin, na kte-
rou jste všichni srdečně zváni.

 Muzeum a galerie v  Prostějově si Vás dovoluje pozvat 
na Prázdninové putování muzeem

pro děti od 6 do 11 let
Kdy:  ve středu 2. července 2014
          v úterý 8. července 2014
          v  úterý 26. srpna 2014
          ve čtvrtek 28. srpna 2014
 dopoledne od 9.00 do 12.00 hod. 
 odpoledne od 13.00 do 15.30 hod.

Kde:  výstavní sály na nám. T. G. Masaryka 2 

Dopoledne se seznámíte s  muzeem jako takovým - dozvíte se spoustu infor-
mací o tom, co se uchovává v  muzeu a jak, vyzkoušíte si práci kurátora nebo 
konzervátora, prohlédnete si jednotlivé stálé expozice, kde na vás bude čekat 
spousta překvapení a zajímavých úkolů.

V  neposlední řadě se podíváte do archeologického depozitáře muzea, místa, 
kam se běžný návštěvník nedostane.

Odpoledne budeme pokračovat v  expozici pravěku - dozvíte se spoustu za-
jímavých informací o našich nejstarších dějinách, o významných nalezištích na 
Prostějovsku, zkusíte si drtit obilí na zrnotěrce, vyrobíte si jednoduchou ozdo-
bu, keramickou misku nebo si vyzkoušíte vyrobit ruční papír.

Vstupné: 40 Kč dopolední i odpolední program
    25 Kč při výběru jednoho z  nabízených programů 
 

Je nutné se přihlásit na tel. čísle 605  477  147 nebo na email 
jhanusova@volny.cz, poté Vám budou zaslány podrobnější informace

Statutární město Prostějov, Regionální informační centrum, 
Pernštýnské nám. 8, Prostějov - zámek 

si Vás dovoluje pozvat na výstavu

FRANC & SNÍDAL 
„KDYŽ JABLKO NEPADNE DALEKO OD STROMU“

Společná výstava fotografů Josefa France a Ivo Snídala, kterou 
prezentují zálibu ve fotografování, kterou přejali i jejich potomci – 
Kateřina a Pavel Francovi a Ota a Martin Snídalovi. Každý z  vysta-

vujících autorů ukazuje svůj pohled, kterým přes sklo fotogra� ckého 
hledáčku zachycuje jednotlivé detaily dnešního světa… 

Výstava potrvá od 3. června do 26. června 2014 v otevírací době RIC:  

PO-PÁ od 9.00 do 17.00 hodin 
SO, NE od 9.00 do 12.00 hodin
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Změny v otevírací době ICM
Prázdninová otevírací doba

Od úterý 24. června 2014 bude mít ICM Prostějov již prázdninovou ote-
vírací dobu, tj. každý všední den od 10.00 do 16.00 hod.

Akce plánované na červen a výhled na prázdniny
Den internetu zdarma – Světový den sdělovacích prostředků

U příležitosti Světového dne sdělovacích prostředků (27. června) pro 
vás připravuje ICM Prostějov na pátek 27. června 2014 Den internetu 
zdarma. Přijít můžete mezi 12.00 a 16.00 hod. (a to na max. 1 hodinu). Také 
pro vás bude připravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi. 

Galerie pro duši

Každý všední den můžete v otevírací době ICM Prostějov navštívit také 
naši Galerii pro duši. V červnu se můžete přijít podívat na výstavu nejlep-
ších výtvarných prací studentů CMG.  Od 23. června bude v Galerii umís-
těna výstava Evropská unie v kostce, kterou připravily naše EDS dobrovol-
nice Lucie a Laura. Výstava potrvá po dobu letních prázdnin.

Cesta do minulosti, aneb Poznej Prostějov

Chcete se dozvědět víc o Prostějově a jeho historii, zasoutěžit si a poznat 
nové kamarády? Je vám mezi 10 a 15 lety? Přidejte se k nám při dobrodruž-
né odpolední hře po Prostějově, která se uskuteční ve středu 9. července, 
a kterou pro vás připravují EDS dobrovolnice Lucie a Laura pod záštitou 
ICM Prostějov. Přihlásit se můžete do pondělí 7. července. Přihláška a více 
informací na webu www.icmprostejov.cz. 

Prázdninové aktivity pro malé i větší

Na dobu letních prázdnin připravujeme pro zájemce (děti/mládež/dospě-
lé) prázdninové aktivity s našimi EDS dobrovolnicemi Lucií (z Francie) a 
Laurou (z Německa). Přijďte si s nimi zahrát známé i méně známé (společen-
ské) hry, podívat se na film nebo si jen tak popovídat anglicky, německy nebo 
francouzsky. Více informací najdete na našem webu www.icmprostejov.cz. 

DIVADLO POINT pøi Gymnáziu Jiøího Wolkera Olomoucká 25, Prostějov

ČERVEN 2014
2. června v 15 hodin – MEDart 2014 

NEVULGÁRNÍ NÁCTILETÉ DIAMANTY
Tom Sawyer, Koulařka a PV – Dram show 

v podání divadelních souborů Pointík, Freak out 
při ZUŠ Prostějov a Pv – Dram při ZUŠ Prostějov

3. června 19 hodin – MEDart 2014
DS Na Štaci, Němčice nad Hanou: 

CHARLEYOVA TETA 
(Jevan Brandon � omas)

Bláznivá situační komedie o tom, že pro získá-
ní milované dívky je zamilovaný student schopen 
podniknout cokoliv.

Režie: Jaroslav Lejnar

4. června v 19 hodin – MEDart 2014
Divadlo Point Prostějov: 

BASKERVILLSKÁ BESTIE  
(Arthur  Conan  Doyle, Aleš Procházka a kol.) 

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

Režie: Aleš Procházka

7. června v 19 hodin – MEDart 2014
Slovanský Tyátr Olomouc: *O*EO  A  *U*IE

(William Shakespeare)
Zuřivá láska se znovu utkává s  nelítostným 

osudem.
Úprava a režie: Zdeněk Vévoda

12. června v 19 hodin 
TESTOSTERON (Andrzej Saramonowicz)
překlad: Tomáš Svoboda

 „To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, 
že se špatně chováme,… my to vůbec nemůžeme 
ovlivnit, protože nám to poroučí nějakej zasranej 
hormón …a nakonec, když ony dostanou trochu 
toho testosteronu... tak se chovají stejně jak my?“

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

Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Voj-
těch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, 
Jan Šprynar a Miroslav Ondra nebo David Kolba

Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !

13. června v 19 hodin
DS Problém Pointu: DENIS DOLL

(Jan Bajer) 
Inspirováno příběhy Eoina Colfera
Příběh mladého chlapce, syna ma� ánského 

miliardáře, který se snaží zvětšit otcovo dědictví 
zlatem bájných skřítků. 

Hrají: Matěj Buriánek, David Krchňavý, Ka-
rolína Hynková, Filip Jirák, Lucie Grulichová, 
Vendula Korsová a Alžběta Šimáčková

Režie: Jan Bajer

21. června 19.00 
Zhasínání světel 

Tradiční zakončení sezóny spojené s kabaret-
ním programem. V rámci programu proběhne 
také premiéra inscenace starších členů DS Poin-
tík Námluvy A. P. Čechova. 

V Pointu konèí 9. sezóna
Úspěchy divadelníků z Di-

vadla Point při Gymnáziu J. 
Wolkera v  minulé sezóně se 
zdály být nepřekonatelné. Po 
trháku v  podobě inscenace 
Testosteron polského dra-
matika Andrzeje Saramo-
nowicze to dokonce vypadalo, 
že soubor usne na vavřínech 
a přestane tvořit inscenace 
nové. Opak je pravdou. Bě-
hem sezóny 2013/2014 pro-
běhly vedle derniér tří her 
(Nahý Wolker – oceněný na 
Wolkrově Prostějově 2012 
a nominovaný na Jiráskův 
Hronov 2013, režie Aleš Pro-
cházka; C. Michel: Koupačka 
a R. � omas: Druhý výstřel, 
obě v režii Vojtěcha Pospíšila) 
také tři premiéry.

První inscenací dubutující-
ho souboru Pointík, který se 
skládá převážně ze sekundá-
nů Gymnázia J. Wolkera, pod 
vedením Aleše Procházky, 
byla hra Tom Sawyer. Tento 
začínající divadelní „potěr“ se 
zúčastnil hned dvou krajských 
divadelních přehlídek (Va-
lašské křoví, Slavičín a Poděs, 
Olomouc). Představitelé rolí 
Toma a Hucka Ondřej Kroupa 
a Martin Osladil si odnesli oce-

nění porotců. V inscenaci také 
zazářili Filip Sovíček, Adriana 
Borovcová, Michaela Zbudil-
vá, Aneta Dobrovolná a další. 
Za pozornost stojí také dvoj-
role Soudce a Doktor v podání 
Ondřeje Kučery, který zároveň 
skvěle doprovází zpěváky na 
kytaru. V této inscenaci se po-
tkávají starší a mladší členové 
DS Pointík (v roli Indiána Jan 
Trunečka a Tety Polly Vendula 
Korsová).

Svou samostatnost výborně 
dokázali mladí členové rebelu-
jící skupiny složené ze staršího 
Pointíku a Problému. V  režii 
Jana Bajera se pustili do insce-
nace inspirované texty Eoina 
Colfera, uváděné pod názvem 
Denis Doll.  Jedná se o příběh 
mladého chlapce, syna ma� -
ánského miliardáře, který se 
snaží zvětšit otcovo dědictví 
zlatem bájných skřítků. Oslňu-
jící výkon Filipa Jiráka v roli ve-
litele skřítčí policie Baye Blada 
způsobil nejen v  hledišti salvy 
smíchu. Protipól dobráckému 
nervákovi tvořili ležérní vykuk 
Denis Doll a tvrďák Tom v po-
dání Matěje Buriánka Davida 
Krchňavého. V  dámské části 
souboru excelovala především 

Karolína Hynková v roli Zdeny.
Zatím poslední premiérou 

této sezóny je nový hit Diva-
dla Point Baskervillská bestie, 
režie Aleš Procházka.  Příběh 
o pátrání po legendárním bas-
kervillském psovi, který děsí 
své okolí a usiluje o život po-
slednímu potomkovi rodu Bas-
kervillů. Oproti původní před-
loze Arthura C. Doyla se ovšem 
jedná o parodii na slavné dílo 
skotského autora příběhů o 
slavném Sherlocku Holmesovi. 
Dramatizace a text hry vznikaly 
na základě původní předlohy 

metodou záznamu improviza-
ce. A tak se nedá s určitostí říct, 
kdo je vlastně autorem textu 
(je uváděn Arthur C. Doyle, A. 
Procházka a kolektiv). Ačkoli je 
příběh divákovi dobře srozumi-
telný (zejména díky zjednodu-
šení děje), připomíná inscenace 
spíš e oblíbené kabarety Divadla 
Point. Mezi hereckými výkony 
vynikají především Jan Špry-
nar v  roli poněkud nejistého 
doktora Watsona – pohybuje se 
až na hranici klauniády, Lukáš 
Kameníček v  roli Stapletona, 
který – stejně jako Sherlock 

Holmes v  podání Ondřeje 
Krátkého – postavil své výstupy 
na kostýmových proměnách 
a kamu� áži. A nelze si nevšim-
nout ani mladého sira Henryho 
Baskervilla  skvěle vystiženého 
Davidem Krchňavým. Celou 
atmosféru představení doplňu-
je živý hudební doprovod, kde 
se střídá Vítězslav Lužný před-
stavující podivínského doktora 
Mortimera a Anna Mlčochová, 
kterou můžeme vidět také jako 
školačku Aničku.

S  diváky se soubor Divadla 
Point rozloučí 21. června Zha-
sínáním světel – tradičním 
slavnostním zakončením sezó-
ny, kde také starší Pointík před-
staví poslední premiéru sezóny 
hříčku A. P. Čechova Námluvy. 
Ale ani pak si členové souboru 
neodpočinou. V  létě se koná 
jubilejní 10. ročník � lmového 
tábora Sobotín 2014. Star-
ší „Poinťáci“ zde každoročně 
působí jako lektoři a vedoucí 
uměleckých dílen. Také letos 
tábor pořádáný Gymnáziem 
J. Wolkera zaštiťuje 1. náměs-
tek Olomouckého kraje PhDr. 
Alois Mačák a na programu se 
podílí Městská knihovna Pros-
tějov.  -js-
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Společnost

INZERCE

Vítání dětí ze dne
 24. 4. 2014:

Bruno Konšel
Jakub Vencálek
Denisa Kolářová
Adam Čepa
Adéla Strbáčková
Aneta Michalcová
Kristýna Sedláčková
So� e Nedvědová
Kristián Fiala
Jakub Trnečka
Josef Petr
So� e Kobylková
Andrea Matoušková
Alois Schotli
Filip Grepl
Ivo Oháňka
Michal Kvapil

Kateřina Králová
Aneta Hanáková
Vít Bednář
Michal Vörös
Karolína Maria Korsová
Martin Sporbert
Pavel Hofírek
František Kratochvíl
Filip Klváček
Aneta Vantuchová
Matyáš Kýr
Anna Marie Ptáčková

Vítání dětí ze dne 
15. 5. 2014:

Ondřej Kolář
Amálie Pelikánová
Petr Slavík
Lukáš Nejedlý
Vanesa Smékalová

Vít Růžička
Sebastian Winkler
Valérie � eiberová
Marek Mátl
Petr Hönig
Josef Hrdlička
Jasmine Hangurbadžová
Marie Berta Kaprálová
Natálie Hanslíčková
Roman Jakubík
Klára Luběnková
Miroslav Zelinka
Tobias Grim
Vanessa Heráková
Rosalie Klemescheová
Markéta Svobodová
Natálie Kirchnerová
Tamara Kulašová
Jan Vendolský
Markéta Dvořáčková

Seznam pøivítaných dìtí 
vás zve na červnový seminář:

 21. 6. 2014 so 10.00 hod
 Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ

ART ECON Střední škola Prostějov, Husovo nám. 91, 2. NP, 
multimediální posluchárna

Přibližně hodinová prezentace o REIKI, potom iniciace/na-
ladění/ a následuje seminář o práci s energií REIKI s průběž-
ným procvičováním jednotlivých technik, které jsou součástí 
výuky prvního stupně. 

Naladění probíhá individuálně. Získáte certi� kát a praktický 
manuál. Ti, kteří již získali I. stupeň u Dr. Hodka nebo Mgr. 
Frantise mohou přijít na opakování (doporučujeme příchod 
okolo 12 hod po úvodní části a iniciaci.)

Na výše uvedenou akci srdečně zveme všechny zájemce. 
členové Rady ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.

ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
web: www.reikimorava.cz     IČ: 22902881, tel: 582 336 195, 

  e-mail: asociace@reikimorava.cz  mob: +420 608 707 122

VZDÌLÁVACÍ AKCE
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Blahopřejeme
 V mìsíci dubnu 2014 oslavili své životní jubileum 

tito obèané mìsta a pøímìstských èástí: 

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické  zaměření  setkání Lektor
3. 6. 2014 14.00 Cestujeme po Tibetu Mgr. et Mgr. Lenka Freharová
   Třetí část oblíbené cestovatelské přednášky. 
10. 6. 2014 14.00 Léčivá síla minerálů  Renata Adamčíková
   Přijďte si poslechnout co všechno minerály umí. 
   Praxe pak bude na Vás. 
17. 6. 2014 14.00 Vycházka po centru Prostějova s historičkou Mgr. Janou Hanusovou
    Projít se po náměstí a ještě se dozvědět něco nového z historie našeho  

krásného města. Krásné zakončení dalšího cyklu naší Akademie. 

Přejeme všem našim příznivcům krásné léto a těšíme se na shledání 
na některém našem výletu nebo v  září na Akademii seniorů.   

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.

Obèanské sdružení na pomoc zdravotnì postiženým

 70 let  Mgr. Marková Anna, Dadáková Miroslava, Janeček Jiří, Gazdová Božena, 
Svátek Pavel, Slezáková Františka, PaedDr. Snášelová Květoslava, Ing. 
Vingrálek Jaroslav, Dufka Stanislav, Šindelářová Květoslava, Kašparová 
Jana, Sedláčková Olga, Svozil Jan, Mgr. Snášelová Božena, Šimková Věra, 
Brůžková Olga, Šenková Libuše, Svobodová Věra, Steinerová Milada, 
Hradilová Emilie, Koudelka Josef, Vaňková Marie, PaedDr. Marák 
Vojtěch, Berková Marie, Přikryl Oldřich, Mgr. Greplová Hana  

 75 let  Milde Jaroslav, Lasovský Pavel, Kohoutková Libuše, Korhoň Jaroslav, 
Staško Andrej, Morong Imrich, Černá Marta, Ambrož Emil, Zelinková 
Naděžda, Koutná Irena, Rušilová Marie, Chytilová Růžena, Pleváková 
Jana, Polák Miroslav, Husárek Karel, Kobliha Josef 

 80 let  Hrabalová Helena, Čábelová Božena, Novotná Anna, Kopečný Josef, Holubek 
Rudolf, Kubica Ladislav, Pavelka Josef, Janeček František, Plachý Vlastimír, 
Robova Božena, Roztomilá Marie, Ing. Paulů Marie, Boucký Zdeněk 

 85 let  Červinková Růžena, Hrubý Jaroslav, Lužný Dušan, Nejedlý František, Dadák 
František, Josefíková Božena, Caldrová Libuše.

 90 let  Simionová Alžběta, Trykar Ferdinand, Pavlásek Bohumil, Černá Ludmila, 
Souček Jaroslav 

 91 let Dobeš Milan, Spirovová Jana, Bazarovská Květoslava, Trávníčková 
Anna 

 92 let Dvořáčková Marie, Kouřilová Anežka 

 93 let Horký Vladimír, Goldová Josefa, Korvasová Marie, Dvořáková 
Marie, Nebesová Jarmila 

 94 let Janečková Ludmila

 95 let Gronych Jindřich

 98 let Schlesingerová Josefa

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

 Rozloučení se školním rokem 
na dopravním hřišti
čtvrtek 26. 6. dopoledne. Rezer-
vace míst předem.
  
Pohádkové týdny s Cipískem
příměstské letní programy pro 
rodiče s dětmi od 2 do 4 let na 
téma pohádek
21. 7. - 25. 7. a 28. 7. - 1. 8. Při-
hlášky a bližší informace v MC.
  
Jak a kdy začít s výchovou dětí
besedy rámci Mimiklubu
  
Oční vady v dětském věku
možnost vyšetření očí optome-
tristkou
v pondělí 9. 6. odpoledne dle 
nahlášení

  Odpolední herny pro rodiče a 
prarodiče s dětmi do 5 let
vždy v pondělí 15.00-17.00
  
ZÁPIS DO PROGRAMŮ MC 
CIPÍSEK NA OBDOBÍ ZÁŘÍ-
-PROSINEC 2014
v pondělí 16. 6. od 15 do 17 hod.  
Připravujeme na říjen besedu 
se světoznámou psycholožkou 
PhDr. Jiřinou Prekopovou.
Zájemci si mohou rezervovat 
vstupenky na besedu, která se 
bude konat 15. 10. v Národním 
domě, e-mailem: 
mcprostejov@centrum.cz. 
Prodej vstupenek proběhne v září.
www.mcprostejov.cz www.face-
book.com/cipisekprostejov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na èerven 

Cipísek už se pøipravuje 
na 16.školní rok!

Přestože ještě neskončil ten-
to školní rok, MC Cipísek se už 
připravuje na ten další. Zápis 
do všech programů v  pod-
zimním cyklu proto proběhne 
už v  červnu. Cipísek nabízí 
rodinám s  dětmi pravidelné 
programy pro rodiče s  dětmi 
od miminek po předškoláky. 
V  aktivitách nebude chybět 
mimiklub pro maminky s mi-
minky, programy pro rodiče 
s  dětmi do čtyř let, Cipískova 
školička-adaptační program 
před vstupem do školky, 

Hrátky s  pohádkou- drama-
ticko-výtvarný kroužek pro 
děti a  další aktivity. V  novém 
školním roce čekají rodiče 
také pravidelné besedy, kur-
zy a  semináře o  výchově dětí 
a  komunikaci v  rodině, pora-
denství; a  řada akcí pro celou 
rodinu a pro veřejnost. S letoš-
ním školním rokem se Cipísek 
rozloučí na dopravním hřišti 
a prázdniny prožije jako každé 
léto pohádkově- s příměstský-
mi tábory pro rodiče s dětmi.
 -red-

Sociální služby Prostìjov, p. o. pod záštitou 
RNDr. Aleny Raškové a ve spolupráci 

se Zdravým mìstem a dalšími 
poskytovateli sociálních služeb zvou na:

Den seniorù 
4. 6. 2014

v  Kulturním klubu Duha od 9.00 do 13.00 hod

Program: diskuze, předávaní a výměna zkušeností 
o zdravém životním stylu seniorů.

S  kým se setkáme? 

Mgr. Jarmila Podhorná – Naděje - zdraví z  přírody 
Ing. Katarína Halamíčková – nutriční poradce 

Mgr. Lenka Sehnalová – chůze s  holemi Nordic Walking
Jana Šmudlová – informace, pomůcky pro aktivní život seniorů

Mgr. Bc. Kateřina Podivínská - senior pasy Brno
Eva Vorbergerová – zelené potraviny
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Galerie umìní Prostìjov, 
Jindøich Skácel, Školní 49, Prostìjov zve:

Výstava: 5:02 autorky Štěpy Coufalové
Termín – 6.  5.  – 30. 6. 2014

Provozní doba: PO – zavřeno, 
ÚT – PÁ – 13:00 – 17:00 

www.gupv.cz 

Kaleidoskop

Husovo námìstí 67, Prostìjov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278 
pořádá v červnu tyto akce:

časná ranní vycházka s  ornito-
logem
Stoletá Hloučela: Ptačí štěbetání
Kdy: neděle 8. června (náhradní 
termín)
Kde: sraz v  5:00 v  biokoridoru 
Hloučela na rohu jezdecké stáje 
Cavalo
Akce pro všechny zájemce o orni-
tologii, kterým nevadí brzká ranní 
hodina. Odměnou jim bude ptačí 
koncert celé řady zástupců ptac-
tva žijícího v biokoridoru Hlouče-
la, odborný výklad Petra Podhor-
ného 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.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 9. června, od 
16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny.

procházka s lampiony
Večerní stezka bludiček
KDY: pátek 13. června, od 17:30 
(náhradní termín)
KDE: biokoridor Hloučela
Přijďte strávit příjemný večer pro-
cházkou pod korunami stromů 
podél šumící říčky Hloučely. Při-
neste si např. lampion, který vám 
pak posvítí hlavně na cestu zpět.
Start a  prezence: občerstve-
ní U  Abrahámka od 17:30 do 
20:30 hodin. Okružní trasa 
povede po cyklostezce směr 
Mostkovice-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 špe-
káček a pečivo (vydávat se bude 
v  cíli po předložení kontrolních 
razítek).
Doporučujeme pevnou obuv do 
terénu.
Pořádá ZO ČSOP Hloučela, bližší 
informace na tel. 721 377 514.

osvětová akce pro veřejnost
Den životního prostředí
KDY: sobota 14. června od 9:00 
do 12:00
KDE: náměstí T.G.M. v Prostě-
jově
Oslava Dne životního prostředí 
na náměstí TGM v Prostějově ve 
spolupráci s Okrašlovacím spol-
kem města Prostějova a  Zdra-
vým městem Prostějov. Představí 
se řada organizací zabývajících 
se přírodou či ochranou přírody. 
Pro děti i dospělé budou připra-
veny aktivity zaměřené na ochra-
nu životního prostředí.

vycházka pro rodiny s dětmi
Setkání s motýlem
KDY: sobota 21. června
KDE: sraz na nádraží v  Čele-
chovicích na Hané v 8:25 (od-
jezd vhodného vlaku z  hl. ná-
draží v Prostějově v 8:02)
Zábavné putování pro rodiny 
s  dětmi plné úkolů a  motýlích 
her. Cestou budou děti plnit 
různé hravé úkoly ze života 
motýlka babočky. Trasa pove-
de z  Čelechovic na Hané, ko-

lem maloplošných chráněných 
území – Růžičkův a Státní lom 
po turistických i  neznačených 
cestách až do sadu Oulehle na 
Kosíři, kde bude pro účastníky 
čekat sladké překvapení. Délka 
trasy (i  se zpáteční cestou) asi 
6 km. Doporučujeme pevnou 
obuv, jídlo a  pití. Návrat do 
Prostějova individuálně v odpo-
ledních hodinách. Cena: 20 Kč/
dítě.

akce pro veřejnost s odborníky
Třešňový piknik
KDY: sobota 21. června
KDE: sraz v  11:00 na auto-
busové zastávce ve Stařecho-
vicích (odjezd vhodného 
autobusu v 10:40 z autobus. ná-
draží v Prostějově, stanoviště č. 
1) anebo ve 12:00 přímo v sadu 
Oulehle na Kosíři
Akce pro veřejnost v ovocném 
sadu Oulehle na Kosíři. Cesta 
ze Stařechovic k  sadu dlouhá 
cca 2,5 km povede kolem sta-
řechovického lomu, projdeme 
vzácnou zakrslou doubravou 
a  navštívíme známou stu-

dánku. Od 12:00 bude v sadu 
Oulehle připraven Třešňový 
piknik, kde kromě třešňové-
ho občerstvení bude pro ná-
vštěvníky připraven „třešňový 
pětiboj“, entomologické po-
zorování hmyzu s  Vojtěchem 
Jiříčkem a  spousta dalších in-
formací o stromech a obyvate-
lích sadu. Ukončení akce v 15 
hodin. Vhodný vlak do Pros-
tějova odjíždí z Čelechovic na 
Hané v 15:31.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 23. června, 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.

Akce � nančně podpořili:
Statutární město Prostějov,
Nadace Partnerství v rámci 

Blokového grantu 
– Fondu pro NNO

Nadace VIA

Èeský svaz ochráncù pøírody Ekocentrum Iris 

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

Na červen 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, pa-
pírem, voskem, Fimem, textilem aj.

KREATIVNÍ PODVEČERY 
PRO ŽENY– úterý od 19 hod

10.6. Malování na sklo
24.6. Malování na hedvábí

Před prázdninami rámci cyklu 
přednášek Společně to zvládneme 
Vás zveme na přednášku
ředitelky Českého červeného kříže 
Ing. Lenky Černochové na téma
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ – aneb 
čemu můžeme předcházet, jak se 
chránit a jak reagovat v   různých 
situacích.
Přednáška se uskuteční  dne 11. 
června od 10 hodin v  Centru pro 
rodinu v Krasicích. Součástí před-
nášky je bezplatné hlídání dětí. Bližší 
informace na webových stránkách.

Pro mámy a dcery ve věku 7-12 let, 
jsme připravili víkendový pobyt 
Máma a já zaměřený na prohloubení 
vztahu a posílení vzájemné důvěry.
Místo: Velké Losiny (fara)
Kdy: 13.-15.6.2014
Cena: 350 Kč za matku s dcerou

DĚTSKÝ DEN -  Do pohádky za 
zvířátky

KDY: v  sobotu 21.června 2013
V 15 hodin společné zahájení v   
kostele sv. Josefa v   Krasicích. Po 
té zábavné soutěžní putování ro-
din po jednotlivých stanovištích 
v prostranství Centra pro rodinu 
a zároveň možnost jízdy na koni  
v parčíku u nedalekého kostela. 
Akce bude ukončena táborákem.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO 
DĚTI OD 6 DO 10 LET

Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, 
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov - Krasice
Kdy:   25.-29.srpna 2014 vždy od 
8.00 do 16.00 hodin Cena: 950 Kč
Cena zahrnuje: oběd v  restaura-
ci, pitný režim, výtvarný materiál, 
vstupné a cestovní výlohy na výle-
tech, pedagogický dozor 
Přihlášky přijímáme do konce 
června na tel. čísle 731   626126 
nebo na cprpv@seznam.cz

Rodiče s  jejich ratolestmi zveme do
KŘESŤANSKÉHO  MATEŘ-
SKÉHO  CENTRA  MATKY  

MARKÉTY
od pondělí do pátku od 9 do 12 
hodin
Pro děti je připravena vybavená 
herna a další zázemí – knihy, hu-

dební nástroje, kreativní materiál.
Maminkám nabízíme společenství 
v přátelském prostředí.

MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM 
- diskusní program – každou 

středu od 11 do 12 hodin
Program pro maminky na MD, 
který je zaměřen na posílení sebe-
vědomí, sebepoznání, komunikač-
ní dovednosti, psychohygienu a 
zvládání stresu, timemanagement, 
ale i na vymezení osobních mož-
ností a  perspektiv do  budoucna.
Nabízíme bezplatné hlídání dětí po 
dobu trvání programu.
Před i po programu je Vám k dis-
pozici herna mateřského centra.

Každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 
hodin nabízíme dopolední 
kroužek typu miniškolky První 
školička, určený rodinám s dět-
mi od 2 do 4 roků.  Usnadňuje 
přípravu na nástup do mateřské 
školy, připravuje děti na separa-
ci od rodičů a navazovaní vzta-
hů s vrstevníky v malé skupině 
a bezpečném prostředí, ale také 
uspokojuje potřeby dítěte po 
kolektivu vrstevníků.

Programy jsou podpořeny z do-
tačního programu MPSV Rodi-
na a ochrana práv dětí. 

Galerie umění Prostějov, Jindřich Skácel, 
Školní 49, Prostějov připravila:

Originální vlastní grafi cké listy ke 100 letům radnice
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Šachové oddíly: SK Prostìjov a SK Junior Prostìjov, ve spolupráci se Sport cen trem DDM – pracovištì Vápenice 9, Prostìjov  a Barem „12 opic“ poøádají 

Otevøený turnaj v Rapid šachu „Lond(i)(ý)n vs. Prostìjov“, 
2. roèník pod názvem „Impé rium vrací úder“

Termín: Sobota 07. 06. 2014, 
Místo: Bar „12 opic“ – zahrádka 
(suchá varianta) nebo bar (mok-
rá varianta), Partyzánská 12, Pro-
stějov

Kategorie: 
Hráči narození r. 1789 a mladší, 

počet hráčů max. 32, přednostně 
jsou zváni Lon dinovi (8 - xx lidí) 
a dále mládež do 18 let, rodiče vč. 
maminek, otců, prarodičů, atd. 
Vše se hraje se v  jedné kategorii 
bez rozdílu věku, pohlaví, věku a 
rasy. 

Psy a kočky však s  sebou ne-
voďte, místní „zabijáci“ p. Jansy by 

se mohli cítit dotčeni (pes boxer a 
kočka).

Systém hry: 
Švýcarský na 7 kol. Tem-

po hry: 2x15 min. na 1 partii 
pro každého hráče, kdy při 
vzájemném roz dílu ELO 300 
dostává „tzv. slabší hráč“ na-
víc 5 min. na hru, bude-li to 
potřeba.

Časový program: 
08:00 - 09:00  prezence
09:00 – 09:30  losování
09:30 – 17:00  turnaj
17:00 – 18:00  zakončení

Startovné: 50,- Kč – v ceně star-
tovného je občerstvení – v  rámci 
startovného dostane každý účast-
ník: Nealko nápoj teplý nebo stu-
dený, malý guláš nebo teplou uze-
ninu nebo také úplně něco jiného. 
Startovné se hradí na místě, oproti 
potvrzení o příjmu.

Podmínky účasti:
Přihlášky: Elektronicky, tele-

fonicky ve struktuře: Příjmení, 
Jméno, ELO (nepovinně), ša chový 
klub (nepovinně), v  případě ne-
zletilosti zá konný zástupce, adresa 
domů, tele fon – mobilní, e-mail, a 
to na adresu: Rudolf Dub, sídl. E. 

Beneše 3858/4, CZ-796 03 Prostě-
jov – SK Junior Prostě jov, vybor@
sk-juniorpv.cz, +420 603 862 815.

Ceny: 
Všichni hráči obdrží věcné ceny.

Termín podání přihlášky: 
Nejpozději do 1. 6. 2013.

Ředitel turnaje:  
Rudolf Dub, SK Junior Prostě jov, 

sídl. E. Beneše 3858/4, CZ-796 03 
Pros tějov 3, e-mail: vybor@sk-juni-
orpv.cz, mobil: +420 603 862 815, 
Rozhodčí turnaje: Zbyněk Kracík, 
Milan Londin, Aleš Hradský, ml.

Poznámky: 
Turnaj není zatím stále součás-

tí žádného okruhu turnajů, ale co 
není, může být, J.

Turnaj je otevřen neregistrova-
ným i registrovaným šachistům i 
šachistkám, zváni jsou též ro diče (i 
maminky), prarodiče a ostatní ro-
dinní příslušníci, též zástupci tisku a 
státní správy a sa mosprávy.

 Rudolf Dub, sídl. E. Beneše 
3858/4, CZ-796 03 Prostějov – SK 

Junior Prostě jov
vybor@sk-juniorpv.cz, 

+420 603 862 815.

Kaleidoskop

V husitském období se slibný vývoj zpomalil, když město utrpělo průtahy obou nepřátelských stran. 
Nedostatečně opevněný (viz tajenku) vojsk markraběte Albrechta a roku 1431 byl vypálen. 
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V  husitském období se slibný vývoj zpomalil, když město utrpělo průtahy obou nepřátelských 
stran. Nedostatečně opevněný (viz tajenku) vojsk markraběte Albrechta a roku 1431 byl vypálen.

Tajenka z  minulého čísla: ČÍMŽ SE FAKTICKY STAL MĚSTEM

Mìsto Prostìjov v køížovkách

Ani během června nepřijdete 
díky projektu Zdravého města 
Prostějov o dvě možnosti dozvědět 
se vše podstatné o technice a zdra-
votních přínosech nordic walkin-
gu - severské chůze se speciální-
mi holemi. V  Kolářových sadech 
u hvězdárny se sejdeme ve čtvrtek 5. 
června v 17 hodin. “Výšlap” po pol-
ních a lesních cestách v okolí Plum-
lova jsem tentokrát naplánovala na 
sobotu 21. června. Sraz je na náměstí 
v Plumlově ve 14 hodin, bus z pro-
stějovského nádraží jede ve 13.40 

hodin. Pokud nemáte vlastní hole 
nebo používáte trekové hole a chce-
te si vyzkoušet nordicové, přihlaste 
se předem telefonicky nebo SMS na 
čísle 732 635 360, případně mailem 
na adrese Sehnalovalenka@seznam.
cz. Nezapomeňte uvést svou výšku. 

Pokud máte zájem, můžete se zú-
častnit i  některé z  červnových lekcí 
nordic walkingu s Lenkou Sehnalo-
vou, které organizuje Obecní úřad 
ve Skalce. Konají se v sobotu 14. 6. 
v 15 hodin, v pátek 20. 6. v 17 hodin 
a v sobotu 28. 6. v 15 hodin.  -red-

Nordic walking 
v èervnu
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Sport

INZERCE

XII. roèník „O pohár Zdravého mìsta“
Městská policie Prostějov 

ve spolupráci s koordinátor-
kou Zdravého města a  dal-
šími partnery uspořádala 
ve čtvrtek 24. dubna již XII. 
ročník soutěže „O  pohár 
Zdravého města“. Záštitu 
nad tímto ročníkem převza-

la náměstkyně primátora 
RNDr. Alena Rašková. Akce 
proběhla ve sportovní hale 
SportCentra.

Sedmnáct čtyřčlenných 
družstev, a to žáků ze šestých 
tříd, plnilo úkoly na osmi sta-
novištích. Cílem dětí bylo co 

nejlépe zvládnout šestnáct 
disciplín, které pro ně připra-
vili Hasiči, Záchranná služba, 
Střední zdravotnická škola, 
ČSOP Iris, Společnost Poda-
né ruce o.p.s, Nízkopraho-
vé centrum, SportCentrum, 
Městská policie Prostějov 

a Policie ČR. Jednalo se např. 
o  střelbu ze vzduchovky, po-
skytnutí první pomoci, jízdu 
zručnosti na bicyklu, stříkání 
hadicí na cíl, nechyběly vědo-
mostní testíky např. ze zdra-
vovědy, dopravních předpisů, 
drog apod. 

 V  poledne byla soutěž 
ukončena předáním cen z ru-
kou náměstkyně primátora 
RNDr. Aleny Raškové. Ví-
tězné družstvo získalo pohár 
a  poukaz na vyhlídkový let 
bezmotorovým letadlem vě-
novaný AEROKLUBEM Jo-
sefa Františka. Nikdo z účast-
níků neodešel s prázdnou. Za 
odvahu a elán dostali všichni 
žáci drobné dárečky.

Za dvanáct let trvání této soutěže získala ZŠ Majakovského první místo již pošesté. Dvakrát zvítězily škola 
Melantrichova a RG a ZŠ města Prostějova. Jedenkrát si pohár odnesly školy E.Valenty a Dr. Horáka. 
 ZDE JSOU VÝSLEDKY letošního poháru:
1. místo Majakovského, třída 6.A 703 bodů 
Barbora Koukalová, Klára Soldánová, Filip Jančík, 
Michal Horil
2. místo ZŠ Jana Železného třída 6.B 680 bodů
Kateřina Staňková, Petra Kvapilová, Jakub Šálek, 
Zbyněk Mráček
3. místo ZŠ E.Valenty třída 6.B 669 bodů 
Gabriela Přikrylová, Tereza Srostlíková, Martin 
Hanták, Marek Mašek
  4. místo ZŠ E. Valenty, třída 6.A  661 bodů 
 5. místo ZŠ Melantrichova , třída 6.A  658 bodů 
 6. místo ZŠ Palacká , třída 6.A  655 bodů 
 7. místo ZŠ Dr. Horáka, třída 6.A  649 bodů 

  8. místo RG a ZŠ města Prostějova, třída 6. B  648 bodů 
 9. místo ZŠ Melantrichova, třída 6.A  648 bodů 
 (nižší počet bodů na stanovišti)
10. místo ZŠ Jana Železného, třída 6.A  644 bodů 
11. místo ZŠ Palacká, třída 6.B  640 bodů 
12. místo RG a ZŠ města Prostějova, třída 6.B 638 bodů 
13. místo ZŠ Dr. Horáka, třída 6.B  630 bodů 
14. místo ZŠ Jana Železného, třída 6.C  629 bodů 
15. místo RG a ZŠ města Prostějova, třída 6.C  624 bodů
16. místo ZŠ Kollárova, třída 6.C  606 bodů
17. místo SŠ, ZŠ a MŠ PV  449 bodů 
Družstvo mělo možnost získat po projití všech 
úkolů maximálně 1024 bodů.

Souhrnné výsledky ze stanovišť (maximum získaný bodů 2176):

Hasiči  1816 bodů
Záchranná služba a Střední zdravotnická škola 1441 bodů
Ochránci přírody  906 bodů
K-centrum  1822 bodů

Nízkoprahové centrum  912 bodů
SportCentrum  1443 bodů
Městská policie Prostějov  1495 bodů
Policie ČR  996 bodů
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1. SK Prostìjov zažívá úspìšné jaro

Pìt vítìzství v øadì a èelo tabulky MSFL 
Po zaváhání s rezervou Zlína a remíze na 

Slovácku nastal v polovině dubna ve výsled-
cích „eskáčka“ kýžený obrat. Nastartovalo 
ho domácí vítězství nad silným Zábřehem, 
kdy se po našem rychlém gólu dostali hosté 
do poločasu do vedení, ve druhé půli „jsme 
začali najednou opět hrát, být kvalitní na ba-
lónu, byl tam pohyb, hráli jsme po zemi a šlo 
se na to prostě dívat. Soupeře jsme evidentně 
přehráli a zápas otočili, takže jsem určitě spo-
kojený,“ oddechl si po zápase trenér Franti-
šek Jura.

A správně tušil proč – vítězství 3:2 dodalo 
našim barvám potřebnou sebedůvěru, kterou 
demonstrovaly už v  následujícím domácím 
utkání s Orlovou, kterou přehrály 3:0. Jak zdů-
raznil asistent trenéra Roman Popelka, zužitko-
vání tří standardních situací v jednom zápase 
je velmi dobrý počinek. „Doma získaných šest 
bodů nám dává trochu klidu do další práce, 
díky nim jsme odskočili od středních pasáží 
tabulky a klukům jsou odměnou za poctivě od-
makané zápasy,“ pochválil tým a to ještě netušil, 
jak se bude Prostějovu dařit na hřištích soupeřů.

Následovaly totiž dva zápasy venku, nejprve 
odložené první jarní kolo v Třebíči. S nevyzpy-
tatelným soupeřem jsme příliš práce neměli, 
zápas měli jednoznačně pod kontrolou a zví-
tězili 3:1. „Před zápasem jsem ve skrytu věřil 

v tříbodový zisk a myslím, že jsme si ho plně 
zasloužili. Hráli jsme poctivý fotbal, soupeře 
prakticky k ničemu nepustili,“ potvrdil trenér 
Jura s  tím, že o výsledku definitivně rozhodl 
třetí Zelenkův gól z přímého kopu.

Jestliže se v  Třebíči dařilo Jiroušovi, který 
měl podíl na dvou brankách, pak v Hulíně za-
řídil vítězství svými dvěma góly Krč. „Byli jsme 
z naší strany svědky dobře zvládnutého zápasu, 
řekl bych po fotbalové stránce jeden z našich 

nejlepších výkonů. Čisté konto, dva góly, tři 
body proti těžkému soupeři – co víc si přát,“ 
shrnul pozitiva vystoupení v chladném májo-
vém počasí Popelka.

Doma s Hlučínem naopak převzal gólovou 
štafetu další útočník Machálek. Ten rychle od-
pověděl na soupeřův vedoucí gól a ve druhém 
poločase vstřelil vítěznou branku. „Vítězná 
šňůra se sice protáhla, ale hodně kostrbatě, 
výsledek se nerodil vůbec lehce,“ byl si po zá-

pase vědom Popelka. „Utkání jsme ale zvládli 
a splnili záměr, který jsme měli, aby příští týden 
v Opavě bylo o co hrát.“ Právě utkání v Opa-
vě totiž bylo soubojem dvou vedoucích týmů 
tabulky, k němuž pomyslně směřovalo veškeré 
jarní snažení. Ale o tom až příště.

Poslední domácí utkání úspěšné sezóny ode-
hraje 1. SK Prostějov v sobotu 7. června od 16:30 
hod. proti poslednímu Žďáru nad Sázavou. Při-
jďte klukům vytvořit důstojnou kulisu! -tk-

Sport

SPORTCENTRUM – DDM PROSTÌJOV
nabízí poslední volná místa na letní tábory

příměstské:
PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ SNĚHURKY 

A SEDMI TRPASLÍKŮ
 4. – 8.8.2014, Vápenice 9, Prostějov.   Cena: 1 200,-

VESELÉ PUTOVÁNÍ PO OKOLÍ
turnus: 18.8. – 22.8.2014, ČSOP RS IRIS, Husovo n. 67
turnus: 25.8. – 29.8.2014, ČSOP RS IRIS, Husovo n. 67

Cena: 1 100,-
 pobytové:

SUCHÝ – SPORT, ADRENALIN A ZÁBAVA NA SUCHU I NA VODĚ
 13. – 18.7.2014, PENZION Athéna Suchý.    Cena: 2990,-

MODELÁŘSKO – SPORTOVNÍ PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
 12. – 17.8.2014, Protivanov.     Cena: 2 800,-

Informace: 
Mgr. Bc. Tereza Zajíčková, +420 737 069 621, 

tzajickova@sportcentrumddm.cz

INZERCE

Od pondìlí 30. èervna do pátku 4. èervence 2014 
poøádá Èeský èervený køíž Prostìjov 

pøímìstský tábor – Zdravý záchranáø. 
1. turnus bude probíhat na ČČK Prostějov, Milíčova 3 a bude zaměřen na poskytování první 

pomoci. Tábor je kapacitně a věkově omezen (děti od 5 do 8 let), od 7.45 do 16.15 hod.  
Cena 1250 Kč. 
Děti se kromě praktického seznámení s poskytováním první pomoci naučí i základy zdravého 

vaření (budou pomáhat při přípravě stravy a sestavování jídelníčku). V ceně tábora je strava + pitný 
režim. Během tábora budou 2 výlety – koupání, cachtání dle možnosti dětí v Tovačově na Donbasu 
a výlet do Seče na houby a borůvky. 

Záloha 500 Kč, doplatek 750 Kč v den nástupu. 
Přihlášky na mail: prostejov@cervenykriz.eu nebo mobil: 723005411. 

Hlavní vedoucí: Ing. Lenka Černochová, ředitelka ČČK Prostějov. 
Od 14. července pondělí do 18. července pátek bude probíhat druhý turnus.

 Ing. Lenka Černochová, ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov, 
Milíčova 3, Prostějov, www.cervenykrizprostejov.cz



Prodejny v Prostìjovì: 
Pernštýnské námìstí, 

Svatoplukova.

Držitel prestižního ocenìní 
Chuś moravy, 

vítìz soutìže Jihomoravského kraje 
 Rašnerùv chleba - ocenìn titulem 

Regionální potravina.

Tel.: Pekárna 517 347 484, 
objednávky - 517348168

obchodní zástupce pro Prostìjovsko 
731 507 615

Tradièní receptura chleba, 
minimalizace "E"

Rašnerova pekárnaRašnerova pekárnaRašnerova pekárnaRašnerova pekárnaRašnerova pekárnaRašnerova pekárna

ICHAL DAVIDM
5.6.2014

19.00
ZIMNÍ STADION
PROSTĚJOV

předprodej: 350,- na místě: 390,-

Předprodejní místa:
  Ticketportal

  Klenoty Eva

  restaurace Koliba

  hudebniny Tyl

SUPER MEJDAN

www.hittrade.cz
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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.

PRO NAŠEHO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
HLEDÁME BYT 1+1 A 2+1.

STRAŽISKO

SMRŽICE

KRASICE

PLUMLOV

PROSTĚJOV LEŠANY

SMRŽICE DRAHANY

460.000,- KČ460.000,- KČ460.000,- KČ

1.660.000,-1.660.000,-1.660.000,-

2.200.000,- KČ2.200.000,- KČ2.200.000,- KČ

250.000,- KČ250.000,- KČ250.000,- KČ

1.050.000,- KČ1.050.000,- KČ1.050.000,- KČ 1.590.000,- KČ1.590.000,- KČ1.590.000,- KČ

1.550.000,- KČ1.550.000,- KČ1.550.000,- KČ 780.000,- KČ780.000,- KČ780.000,- KČ

Chata s velkým pozemkem 962 m2. 

RD se dvorkem a zahrádkou.

Patrový, řadový RD 4+1 se zahradou. 

Chata zděná 1+1 s pěkným pozemkem. 

Pěkný Cihlový byt 2+1 v OV s balkonem po rekonstrukci. Řadový RD 4+kk s velkou zahradou 689 m2 a zadním příjezdem.

Prostorný RD se zahradou, 2x garáž, uzavřený dvůr. Samostatně stojící, udržovaný RD se zahradou. 



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
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