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Prostějovské radniční listy
Horké léto 

1914 
Je krátce po otevření nové 

radnice, chystá se rekon-
strukce obecní spořitelny, 
v  Prostějově maluje na za-
kázku městské rady Pohled 
na město akademický malíř 
Alois Kalvoda. Stahují se 
však mračna válečného požá-
ru, jak to symbolicky vyjádřil 
v  básní Veža ve sbírce Čase 
tvrči než ocel Ondřej Přikryl: 
Nad radnico – šak je nová – / 
až do černéch mračen hrči/ 
vesokánská veža trči/ a  je 
naša, z Hané krova.

Události dostaly rychlý 
spád: 28. 6. 1914 – zavraž-
dění rakouského následníka 
trůnu Františka Ferdinanda 
d ´ Este v  Sarajevu rukou 
srbského útočníka, 28. 7. 
1914 – vyhlášení války Srb-
sku Rakouskem-Uherskem 
císařským válečným mani-
festem „Mým národům!“ 
Během následujících deseti 
dnů se do kon� iktu zapojilo 
34 států. Začala velká válka, 
později označená jako 1. svě-
tová válka. 

Bolestně a tragicky pozna-
menala naše město a  životy 
jeho obyvatel. 31. 7. 1914 po 
vyhlášení mobilizace řada 
mužů odešla na frontu, což 
se negativně odrazilo na 
chodu zdejšího průmyslu, 
úřadů a  dalších institucí. 
Většina obyvatel města pro-
jevovala opatrně své postoje 
a  smýšlení. Nepřála si ví-
tězství Rakouska-Uherska 
a věřila, že válka mu přinese 
definitivní porážku. Pros-
tějovští Němci vystupovali 
aktivisticky a  domnívali se, 
že nastala doba odplaty za 
rok 1892. 

Prostějov nesl označení ve-
lezrádného a  rebelantského 
města. 8. 8.1914 bylo nad ním 
vyhlášeno stanné právo. Byla 
zastavena činnost politických 
stran, Sokola a  odborových 
organizací, byla zavedena cen-
zura a  kon� skace mnohých 
novin. Zvyšoval se počet udání 
a postihů za urážky, neuvážlivé 
poznámky, články v  tisku či 
uchovávání letáků. Nepříznivý 
dopad měla poprava mladého 
redaktora Pokroku a  národně 
sociálního činitele Josefa Kot-
ka. Šlo o první popravu odpůr-
ce rakouského režimu v zázemí 
a Prostějov měl tím být zastra-
šen. (Dokončení na str. 4)
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Jánskému.
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Informace

Zastupitelstvo města Prostě-
jova na svém zasedání dne 10. 
6. 2014 vydalo nový „Územní 
plán Prostějov“ formou opat-
ření obecné povahy. Rozhodo-
vat se podle něj začne 15. den 
po vyvěšení vyhlášky, oznamu-
jící jeho vydání. 

„Předchozí územní plán sídel-
ního útvaru Prostějov pocházel 
už z  roku 1995 a  bylo k  němu 
schváleno a vydáno 11 změn. VI. 
změna nebyla tehdy dokonče-
na, zastupitelstvo její pořizování 
zastavilo hned při schvalová-
ní zadání. Pořizování nového 

územního plánu trvalo zhruba 4 
roky a muselo re� ektovat změnu 
legislativy. Proběhla 2 veřejná 
projednání a věřím, že tento do-
kument rozhodně nebude bránit 
dalšímu rozvoji města, naopak 
ho umožní. Vzhledem k dlouhé-
mu časovému úseku, který pří-
prava nového územního plánu 
zabrala, budou postupně projed-
nány opožděné připomínky ob-
čanů a  organizací, které nebyly 
z procesních důvodů uplatněny 
v právě schváleném plánu,“ uve-
dl náměstek primátora Zdeněk 
Fišer. -jg-

Ve dnech 3.7.,17.7.,31.7.,14.8.,27.8.,28.8.,29.8.2014 vždy od 13 
do 24 hodin bude uzavřeno náměstí T.G.Masaryka z důvodu ko-
nání kulturních akcí Prostějovského léta 2014.

Děkujeme za pochopení

Jak postupovat v pøípadì 
záboru veøejného prostranství 

ve mìstì Prostìjovì
Veřejným prostranstvím je 

prostor přístupný každému 
bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru (např. náměstí, ulice, 
tržiště, chodníky, veřejná ze-
leň, parky apod.). 

Jeho zvláštní užívání (dále jen 
„zábor“), například za účelem 
umístění reklamních panelů, 
umístění lešení, skládek mate-
riálu, umístění kontejnerů, vý-
kopové práce, vyhrazené parko-
vání, pořádání akcí (volebních, 
propagačních aj.), provádění 
oprav domů a dalších, je proto 
omezeno a dále zpoplatněno na 
základě obecně závazné vyhláš-
ky. Pokud chce osoba veřejný 

prostor ke zvláštnímu účelu 
po určitou dobu užívat, musí 
si vyřídit povolení, a to na Od-
boru dopravy Magistrátu města 
Prostějova (v případě záboru 
pozemní komunikace) nebo 
podepsat smlouvu o zvláštním 
užívání na Odboru správy a 
údržby majetku města Magis-
trátu města Prostějova (v přípa-
dě veřejné zeleně).  

Tímto vyřízeným povolením 
však nekončí povinnost vůči 
úřadu. Dle obecně závazné vy-
hlášky, která je vydána v souladu 
se zákonem, je každý povinen 
neprodleně ohlásit tuto sku-
tečnost na Finančním odboru 
Magistrátu města Prostějova 
(vyplněním formuláře) a sou-

časně zaplatit i místní poplatek 
za tyto zábory buď hotově na po-
kladně Magistrátu města Prostě-
jova nebo poštovní poukázkou 
či bezhotovostním převodem. 

Postup pro ohlášení záboru 
najdete na webových stránkách 
města Prostějova www.pros-
tejov.eu v sekci Občan > Potře-
buji vyřídit - formuláře > Fi-
nanční odbor > v tabulce „Druh 
problematiky“ si zvolíte Místní 
poplatek za užívání veřejného 
prostranství> ikony formulá-
řů – název formuláře by se měl 
zobrazit při umístění kurzoru 
na ikonu formuláře.

I jednodenní zvláštní uží-
vání veřejného prostranství je 
záborem! -fo-

Horké léto 1914
(Dokončení ze str. 3)
Svými politickými zku-

šenostmi, rozvahou, or-
ganizačními schopnostmi 
i  taktem přistupoval k  ře-
šení řady problémů v  le-
tech války starosta města 
Ondřej Přikryl. Podařilo 
se mu udržet českou sa-
mosprávu města. Čelil ob-
vinění z  velezrady a  ostře 
vystoupil proti žalobám na 
město. Výrazně přispěl ke 
zmírnění perzekuce pros-
tějovských občanů. Zasadil 
se o  zlepšení zásobování 
občanů potravinami a  ji-
nými životními potřebami 
vytvořením rezervy, která 
byla ukryta před rekvizi-
cemi na různých místech 
města.

Prostějované pozorně 
sledovali události na frontě 
a  sympatizovali s úspěchy 
dohodových vojsk, např. 

při vítězných bojích rus-
kých vojsk v Haliči na pod-
zim roku 1914 či zastavení 
německého útoku na řece 
Marně v září 1914. Pozorně 
také sledovali působení na-
šeho zahraničního odboje 
v čele s T. G. Masarykem. 

Události 1. světové války 
nám v našem městě při-
pomínají tři pomníky: Pa-
mátník zemřelým vojínům 
1. světové války umístěný 
na společném hrobě 44 vo-
jínů různých národností, 
kteří v letech 1914–1915 
zemřeli v Prostějově na 
úplavici, reliéf sv. Václava 
od sochaře Františka Bílka 
vytesaný do desky z hořic-
kého pískovce u vchodu do 
chrámu Povýšení sv. Kří-
že v Prostějově a  pamětní 
deska legionářům Prostě-
jovska umístěná v budově 
radnice.  Hana Bartková

Mìsto Prostìjov má nový územní plán

Pozor na uzavírky námìstí Pozor na uzavírky námìstí Pozor na uzavírky námìstí Pozor na uzavírky námìstí Pozor na uzavírky námìstí Pozor na uzavírky námìstí Pozor na uzavírky námìstí Pozor na uzavírky námìstí Pozor na uzavírky námìstí 
– Prostìjovské léto– Prostìjovské léto– Prostìjovské léto

10 problémù 
formulovaných 
obèany našeho 

mìsta v roce 2014
Už víme, jaké jsou… souhlasíte s nimi?              
Problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města 3. 
6. 2014 na Fóru Zdravého města. Cílem této diskuse a následné 
ankety je dát Prostějovanům prostor,   aby se vyjádřili k věcem, 
které považují za problém a který by se měl řešit.

A N K E T A

Označte 5 problémů, které považujete za nejaktuálnější, nejžha-
vější, které chcete řešit:

  Byty zvláštního určení - pro soc. slabé, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, senioři, OZP

  Plynulost dopravy na cyklostezkách – dopravní značení, 
návaznost

  Participační rozpočet
  Nový park za nemocnicí ve spolupráci s mládeží
  Kulturní akce na náměstí – prodloužení nočního klidu
  Vytvoření nových atraktivních turistických www stránek
  Rozšíření preventivních programů proti soc. vyloučení
  Výstavba sportovní haly (40 x 20) – masová činnost mí-

čových sportů
  Snížení hlukové zátěže (dobudování protihlukové stěny – 

Šárka)
  Školní psycholog na všech základních školách
  Rozvoj průmyslové zóny

  Další problém, který zde není uveden:

Pozn. Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu 
jim dáte vy, svým hlasem!

SBĚRNÉ MÍSTO pro dotazníky: Regionální informační cent-
rum – zámek – Pernštýnské nám. 4

Anketní lístek najdete i na adrese www.prostejov.eu

VÝSLEDKY ANKETY budou zveřejněny v  Prostějovských 
radničních listech, v místním tisku a na webových stránkách 
města bezprostředně po projednání výstupů zástupci města.

Anketa je anonymní a realizována v rámci 
Projektu Zdravé město Prostějov.

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! 
TERMÍN odevzdání dotazníku: 31. 7. 2014

Požadavky 
Osadního 

výboru Žešov 
mìsto 

postupnì plní
Odbor správy a údržby 

majetku města zajistil dle 
požadavku Osadního vý-
boru Žešov některá opat-
ření v této příměstské části. 
Jedná se o umístění zábrad-
lí u výpustí rybníka, dále 
umístění laviček u fotba-
lového hřiště. Dále osadní 
výbor požadoval výměnu 
mříže kanalizační vpusti 
tak, aby při chůzi nedo-
cházelo k  jejímu prohybu. 
Pracovníci odboru zjistili, 
že kompletní výměna není 
nutná, byla tedy realizová-
na oprava. -OSÚMM-
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Náměstkyně primátora Alena 
Rašková a prezident FTL Jaro-
slav Hanák slavnostně podepsali 
smlouvu mezi městem a FTL na 
provozování městské hromadné 
dopravy v  Prostějově do roku 
2023. „Společnost bude městu 
garantovat dalších bezmála 10 
let provozu hromadné dopravy, 
navíc v  plně ekologické kvalitě,“ 
uvedla náměstkyně Rašková.    

„V  srpnu 2010 byla vyhláše-
na Výzva Operačního programu 
CZ.1.12 ROP NUTS II Střední 
Morava pro oblast podpory Obno-

va vozidel v systému veřejné dopra-
vy. Naše dopravní společnost FTL-
-First Transport Lines,a.s. se do této 
výzvy přihlásila a její projekt Obno-
va vozového parku MHD Prostějov 
byl schválen k realizaci. Jednalo se o 
nákup celkem 10 autobusů v letech 
2011-2013. Cílem tohoto projektu 
bylo obnovou autobusů dosáhnout 
toho, že celá MHD v  Prostějově 
bude s pohonem CNG ( stlačený 
zemní plyn) a rovněž bude celá 
provozována nízkopodlažními 
autobusy. První část cíle – provoz 
celé MHD s použitím pohonu na 

CNG byl splněn koncem roku 
2011. Druhá část cíle byla splněna 
v  polovině září 2013 při ukonče-
ní projektu. Tímto krokem se stal 

od platnosti nových jízdních řádů 
(15.12.2013) Prostějov jediným 
městem v České republice této ve-
likosti, kde je městská hromadná 

doprava zajišťována pouze nízko-
podlažními autobusy s pohonem 
na stlačený zemní plyn,“ objasnil 
prezident FTL Jaroslav Hanák.  -jg-

INZERCE

Rada města na poslední 
schůzi doporučila Zastupitel-
stvu schválit v případech, kdy 
správci inženýrských sítí udělí 
Statutárnímu městu Prostějo-
vu souhlas s výsadbou nových 
dřevin v  ochranných pásmech 
vedení inženýrských sítí, uza-
vření smluv, jejichž obsahem 
bude převzetí závazku budoucí 
náhradní výsadby.

Jedná se o výsledek dlouhodo-
bého jednání se správci inženýr-
ských sítí, jako jsou vodovody, ka-
nalizace, elektřina, plyn a podobně. 
„Nalezli jsme kompromisní řešení, 

které umožní výsadbu stromů v 
místech ochranných pásem, která 
jsou v šířce 1,5 metru nad vedením 
sítě.  Správci inženýrských sítí nám 
umožní novou výsadbu zeleně v 
ochranném pásmu s tím, že v pří-
padě nutnosti oprav nebo havárií 
podzemního vedení, nebude po 
nich požadována náhradní výsad-
ba za odstraněnou zeleň, kterou 
zde vysadilo město,“ vysvětlila 
Ivana Hemerková, náměstkyně 
primátora. V takových případech 
město převezme závazek náhradní 
výsadby zeleně uložené orgánem 
ochrany přírody ke kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé pokáce-
ním dřevin při opravách inženýr-
ských sítí. „Tímto ujednáním bude 
možné vysazovat uliční stromořa-
dí i v místech, která dnes opatření 
ohledně zachování ochranného 
pásma nedovolují. To má zásadní 
význam pro životní prostředí ve 
městě a jeho celkový vzhled,“ uza-
vřela Ivana Hemerková.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Dohoda se správci 
sítí o výsadbì stromù

Hájenka v Seèi 
koneènì našla kupce 

Rada města Prostějova vyhlá-
sila před časem záměr prodeje 
bývalé hájenky v  Seči u  Lipové. 
Za objekt ve špatném technickém 
stavu s  bytovou jednotkou 3+1 
a  zahradou nabídli zájemci 560 
tisíc korun.

Bývalá zemědělská usedlost, kte-
rou spravovaly Lesy města Prostě-
jova, je pro potřeby této společnosti 
dlouhodobě nepotřebná. Proto byla 
již od roku 1997 pronajímána na 

základě smlouvy, která byla vypově-
zena v květnu loňského roku kvůli 
neplacení nájemného. Od té doby 
je objekt prázdný. „Vzhledem k tech-
nickému stavu nemovitosti, která 
vyžaduje nemalé investice, jsme již 
28. května 2013 vyhlásili záměr pro-
deje za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 729 tisíc korun, ke 
kterému se však ve stanoveném ter-
mínu do konce září nikdo nepřihlá-
sil. Až 5. května tohoto roku se ozvali 
zájemci, kteří za objekt, postavený 
v roce 1860, nabídli městu cenu 560 
tisíc korun. S ohledem na stavebně-

-technický stav předmětného ma-
jetku, dlouhodobou snahu města 
o jeho prodej a také s přihlédnutím 
na záměr žadatelů dům rekonstruo-
vat pro potřeby bydlení, jsme vyhlá-
sili záměr prodeje,“ uvedl Jiří Pospíšil, 
první náměstek primátora. 

Zájemci budou povinni uhradit 
před předložením materiálu Zastu-
pitelstvu města Prostějova na schvá-
lení prodeje zálohu ve výši 10% na-
bízené částky, tedy 56.000 Kč, podle 
platného systému kaucí.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova 

Smlouva na MHD
do roku 2023
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Informace

Informace Policie Èeské republiky k novele zákona o zbraních
Dne 1. 7. 2014 nabývá účinnos-
ti novela zákona č. 119/2002 Sb. 
o střelných zbraních a střelivu ve 
znění pozdějších předpisů, která 
přinese některé změny pro držitele 
zbrojních průkazů a držitele zbroj-
ních licencí. První podstatnou 
změnou je prodloužení doby 
platnosti zbrojního průkazu 
z původních pěti let platnosti na 
deset let. V souvislosti s prodlou-
žením platnosti zbrojního průka-
zu se prodlužuje lhůta k předlože-
ní dokladu o  zdravotní způsobi-
losti u držitelů zbrojních průkazu 
skupiny D nebo F na 5 let. Při 
podání žádosti o vydání zbrojního 
průkazu pro lovecké účely skupina 
C není povinností předložit platný 
lovecký lístek. Od 1. 7. 2014 po-
stačí při podání žádosti o vydání 
či prodloužení zbrojního průkazu 
jedna fotogra� e. 
Do zbrojního průkazu se ve zvlášt-
ních záznamech nebude psát po-
známka : „Oprávněn nosit zbraň 
kategorie B“. V případě stěhování 
držitele ZP nebude povinností 
změnu hlásit na policii a zároveň 
odpadne povinnost měnit přísluš-
né doklady zbrojní průkaz a prů-
kaz zbraně. Zpřísní se požadavky 
na spolehlivost držitele ZP, kdy 
v  podmínce na úseku ochrany 
před alkoholismem a  jinými to-
xikomaniemi přibude dodatek 
„nebo obdobného přestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích“.
V  souvislosti s  účinností novely 
zákona o zbraních bude v obdo-
bí od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 
vyhlášena „zbraňová“ amnestie, 
což znamená, že zaniká trestnost 
přečinu nedovolené ozbrojování 
u  osoby, která bez povolení pře-

chovává zbraň kategorie A, B, C 
nebo hlavní část této zbraně a tato 
osoba předá zbraň dobrovolně 
do úschovy kterémukoliv útvaru 
policie. Po provedení nezbytných 
administrativních úkonů ze strany 
policie a balistické expertíze zbra-
ně, může držitel ZP požádat ve 
lhůtě do 2 měsíců ode dne jejího 
odevzdání do úschovy o  vydání 
příslušných dokladů k této zbrani 
a  zbraň legálně nabýt do vlast-
nictví. V případě, že osoba, která 
existenci zbraně v rámci amnestie 
legalizuje, není držitelem zbroj-
ního průkazu, avšak bude chtít 
zbraň zaregistrovat na jiného drži-
tele zbrojního průkazu, postupuje 
se dle ust. § 64 zákona o zbraních 
a to znamená, že zbraň může být 
zaregistrována na držitele zbrojní-
ho průkazu, popřípadě může být 
také zničena nebo znehodnocena 
tím způsobem, že je z ní vyroben 
řez. Zbraň nebo střelivo podléha-
jící amnestii může být rovněž ulo-
ženo u podnikatele v oboru zbraní 
a střeliva za účelem prodeje nebo 
úschovy.
Kromě zmíněných opatření přináší 
novela zákona o  zbraních držite-
lům zbrojních průkazů skupiny C 
(myslivcům) možnost zažádat po 
předložení platného loveckého 
lístku příslušný krajský útvar poli-
cie o udělení výjimky k držení do-
sud zakázaného doplnku zbraně 
kategorie A, tj. zaměřovače zbraní 
konstruovaného na principu tzv. 
noktovizorů, tedy optických zaří-
zení pro noční vidění.
Pozitivním doplněním zákona 
o  zbraních bude možnost vzdání 
se zbrojního průkazu nebo skupiny 
zbrojního průkazu, přičemž drži-
tel písemně oznámí příslušnému 

útvaru policie, že se držení zbroj-
ního průkazu nebo některé jeho 
skupiny vzdává a k tomu uvede čís-
lo příslušného zbrojního průkazu 
s osobními údaji držitele a oznáme-
ní doplní svým podpisem.
Nově také dochází ke zrušení po-
vinnosti hlásit vývoz a zpětný do-
voz zbraně a  střeliva pro držitelé 
zbrojních průkazů. 
Správní poplatky vázané na agendu 
zbraní a střeliva se mění následov-
ně. Za vydání zbrojního průkazu 
činí správní poplatek za každou 
skupinu 700,-Kč, při vydání zbroj-
ní licence pak za každou skupinu 
rovněž 700,-Kč a  za vydání prů-
kazu zbraně 300,-Kč; povolení ke 
zbrani kategorie B je zpoplatněno 
částkou 200,-Kč a udělení vyjím-
ky ke zbrani kategorie A částkou 
1.000,-Kč.
Změny týkající se střelnic jsou 
následující. Při podání žádosti 
se nově uvádí datum zahájení 
provozu střelnice, nejedná-li se 
o  provozování střelnice na dobu 
neurčitou. Při předkládání žádosti 
o  povolení provozování střelni-
ce již není zapotřebí předkládat 
kopii živnostenského oprávnění, 
neboť postačí pouze sdělení, zda 
bude střelnice používaná k  pod-

nikatelským účelům. V souvislosti 
s  provozováním střelnice bude 
zapotřebí souhlas vlastníka nebo 
nájemce pozemku nebo střelnice 
a je-li zřízení střelnice požadováno 
na honebním pozemku, též sou-
hlas uživatele honitby.
Správní poplatky se u  žádosti 
o provozování střelnic se zvýší při 
provozování střelnice na dobu 
neurčitou na částku ve výši 1.500,-
Kč, provozování střelnice na měsíc 
800,-Kč a provozování střelnice na 
týden 300,-Kč.
Změny týkající se podnikatelů 
v oboru zbraní a střeliva a při pře-
pravě zbraní se projeví následov-
ně. Žádost o povolení přepravy se 
podává nejpozději 10 pracovních 
dnů před zahájením přepravy, je 
třeba, aby byly uvedeny osobních 
údaje prodejce a kupujícího, adre-
sa místa doručení přepravy, druh 
zbraní a jejich předpokládaný po-
čet, předpokládané datum zaháje-
ní přepravy a ukončení přepravy, 
dále je třeba uvést předpokláda-
nou trasu přepravy, druh dopravy  
a způsob zabezpečení přepravy.
Hlášení přepravy musí být ozná-
meno nejpozději 24 hodin před 
zahájením přepravy (nejpozději 
do dvanácté hodiny posledního 
pracovního dne před zahájením 
přepravy). Nově se zavádí povin-
nost umožňující identi� kaci každé 
zbraně s uvedením a zařazením do 
příslušné kategorie. Je třeba pozna-
menat data zahájení a  ukončení 
přepravy na území České repub-
liky a uvést trasu přepravy s údaji 
o  přepravci a  identi� kačními 
údaje dopravního prostředku, jde 
hlavně o lokalizační údaje s regis-
tračními značkami. Policie může 
nepřetržitě sledovat aktuální po-
lohu přepravovaných zbraní, mít 
spojení na obsluhu dopravního 
prostředku na osobu odpovědnou 
za přepravu zbraní kategorie A, 
B nebo C nebo střeliva do těchto 
zbraní na území České republiky. 
Předpokladem je znalost jazyka 
českého nebo anglického dle spo-
lečného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. Při přepravě 
zbraní nad 100 ks nebo střeliva 
nad 200 000 ks je povinností vyba-
vit vozidlo zařízením umožňující 
nepřetržité sledování.
Přeprava zbraní po území Čes-
ké republiky se hlásí pouze při 
přepravě více než 100 ks zbraní, 
více než 200 000 ks střeliva nebo 
jakéhokoliv množství munice. 
Hlášení se podává prostřednic-
tvím centrálního registru zbraní, 
nejpozději 24 hodin před zahá-
jením přepravy (nejpozději však 
do dvanácté hodiny posledního 
pracovního dne před zahájením 
přepravy).  Povinnost vybavit vo-
zidlo přepravující zbraně a  stře-
livo zařízením umožňující jeho 
nepřetržité sledování.
V hlášení přepravy na území Čes-
ké republiky se uvádí osobní úda-
je prodejce a kupujícího s cílovou 

adresou přepravy. Druh a  počet 
zbraní, datum zahájení a  ukon-
čení přepravy, trasu přepravy, 
druh dopravy s údaji o dopravci 
s  uvedením čísla zbojní licence. 
Údaje k dopravnímu prostředku 
s  lokalizačními údaji a registrač-
ními značkami, které umožní po-
licii nepřetržité sledování aktuální 
polohy se spojením na obsluhu 
dopravního prostředku nebo na 
osobu odpovědnou za přepra-
vu zbraní, kategorie A, B, nebo 
C nebo střeliva do těchto zbraní 
a způsobu zabezpečení.
Nově začne od 1.7.2014 fungovat 
tzv. Centrální registr zbraní (CRZ) 
jako veřejně přístupná správní evi-
dence, která nahradí dosavadní 
systém IS-D (Informační systém 
dotaz zbraně). Systém přinese 
změnu ve způsobu evidence zbra-
ní a  střeliva u  držitelů zbrojních 
licencí skupin  A, B, C, D a E. Evi-
denční kniha zbraní se ruší a pří-
slušné údaje budou převedeny 
do CRZ z  dosavadních evidencí 
zbraní.
Záznamní kniha zbraní a střeliva 
zůstane zachována, jedná se o evi-
denci zbraní držitelů zbrojních 
licencí skupin F, G, H, I, J a K (ne-
podnikatelská činnost), dále se jed-
ná o knihy výdeje a příjmu zbraní 
a  střeliva a knihu o provedených 
cvičných střelbách, které zůsta-
nou dále zachovány s  možností 
v pozdější době vést elektronicky 
v CRZ.
Centrální registr zbraní bude ve-
den a  spravován policií, přičemž 
držitelům zbrojních licencí a pod-
nikatelům v oboru zbraní a  stře-
liva bude po vygenerování bude 
umožněn vstup do CRZ. Držitelé 
zbrojních licencí provádí zápis, 
změnu, nebo výmaz záznamu 
elektronicky dálkovým přístupem, 
jenž bude zadán zabezpečeným 
individualizovaným přístupem na 
internetových stránkách. Změna 
stavu zbraně, střeliva, prachu a zá-
palek se bude provádět bezodklad-
ně, nejdéle však do dvou dnů.
Údaje zapisované do CRZ podni-
katelem v  oboru zbraní a  střeliva 
jsou především datum nabytí, pře-
vedení, přenechání nebo převzetí 
zbraně a střeliva, černého lovecké-
ho prachu, bezdýmného prachu 
nebo zápalek s uvedením důvodu 
nabytí, přenechání nebo převzetí. 
Údaje ke zbrani, střelivu, černém 
loveckém prachu, bezdýmném 
prachu nebo zápalkách s uvedením 
údajů osoby od které byla zbraň, 
střelivo, černý lovecký prach bez-
dýmný prach nebo zápalky nabyty. 
Povinnou složkou je uvedení údajů 
osoby, na kterou bylo vlastnictví 
převedeno nebo jíž byly zbraň, stře-
livo, černý lovecký prach, bezdým-
ný prach nebo zápalky přenechány 
s  uvedením oprávnění k  nabytí 
uvedených věcí.          

por. Bc. Pavel Spurný, 
komisař odboru pro zbraně 

a bezpečnostní materiál

1. 7. 2014  = termín k  podání žádosti o registraci 
a žádosti o vydání dokladu o bezpeènostní zpùsobilosti

ŽIVNOST 
KONCESOVANÁ

Předmět podnikání:
 Nákup a prodej, půjčování, 
vývoj, výroba, opravy, úpravy, 
uschovávání, skladování, pře-
prava, znehodnocování a ničení 
bezpečnostního materiálu
Dle § 21 Přechodných ustanovení 
zákona č. 229/2013 Sb., o naklá-
dání s některými věcmi využitel-
nými k obranným a bezpečnost-
ním účelům na území České 
republiky (zákon o nakládání 
s bezpečnostním materiálem), 
platí:
(1) Osoby, které ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona (1. 1. 
2014) nakládají s bezpečnostním 
materiálem, jsou povinny do 6 
měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona (tj. do 1. 7. 2014) 
požádat příslušný útvar policie 
(krajské ředitelství Policie ČR) o 
registraci.

(2) Každá osoba, která ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona 
nakládá s bezpečnostním ma-
teriálem skupiny 5 nebo 6, je po-
vinna zajistit, aby ona sama nebo 
statutární orgán nebo členové sta-
tutárního orgánu, členové dozorčí 
rady nebo jiného kontrolního or-
gánu, prokuristé a odpovědný zá-
stupce, je-li ustanoven, požádali 
do 6 měsíců ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona (tj. do 1. 7. 
2014) o vydání dokladu o bez-
pečnostní způsobilosti fyzické 
osoby podle zákona upravujícího 
ochranu utajovaných informací, 
nejsou-li již jeho držiteli.
(3) Řízení zahájená přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona 
a do tohoto dne neukončená se 
dokončí podle dosavadních práv-
ních předpisů.
Bezpečnostní materiál se podle 
§ 2 zákona č. 229/2013 Sb. člení 
na skupiny 1 až 11. Podrobnější 

členění bezpečnostního mate-
riálu je upraveno vyhláškou č. 
407/2013 Sb., o členění bezpeč-
nostního materiálu. Z hlediska 
získání živnostenského opráv-
nění jsou speciálně upraveny 
požadavky na nakládání s bez-
pečnostním materiálem sku-
piny 5, která zahrnuje bojová 
a speciální vozidla bez zbraňo-
vých systémů a jejich součásti, 
na které se vztahuje Smlouva 
o konvenčních ozbrojených si-
lách v Evropě, vyhlášená pod 
č. 94/2003 Sb. m. s. a bezpeč-
nostním materiálem skupiny 6, 
která zahrnuje vojenské letouny, 
vrtulníky a bezpilotní prostřed-
ky bez zbraňových systémů, 
letecké motory nebo zařízení 
letadel nebo vrtulníků. V po-
chybnostech, zda věc je či není 
bezpečnostním materiálem 
skupiny 5 nebo 6, rozhoduje 
Ministerstvo obrany.

Informace Obecního živnostenského úøadu
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Už podruhé zavítala na rad-
nici v  Prostějově delegace po-
licistů ze Srbska. Ta přijela na 
pozvání prostějovských kole-
gů. Spolupráci v  loňském roce 

navázali členové profesních 
spolků založených policisty - In-
ternational Police Association 
(IPA) - sekce České republiky, 
územní skupina 223 Prostějov 

a Sportovní klub policie Mora-
van Prostějov. 

„Na letošní návštěvu našich 
srbských kolegů jsme se jako or-
ganizátoři z územní skupiny IPA 

Prostějov a  Sportovního klubu 
policie Moravan Prostějov opět 
důkladně připravili. Kromě přije-
tí u vedoucího Územního odboru 
PČR v Prostějově plk. Mgr. Pavla 

Nováka přijal srbskou výpravu na 
prostějovské radnici i  primátor 
města Miroslav Pišťák. Jelikož 
letos jsme pozvali do Prostějova 
také starostu města Prijepolje 
Emira Hašimbegoviče a  předse-
du rady Vukoslava Tomaševiče, 
aby se mohli na radnici domluvit 
na případné spolupráci i  před-
stavitelé obou měst, což se také 
stalo a prvotní kontakt byl navá-
zán,“ říká jeden z  organizátorů 
Josef Franc. Dalším významným 
bodem programu byla cesta do 
Prahy, kde všechny přijala na 
ambasádě Srbské republiky vel-
vyslankyně J.E. Vera Mavrič. „Ta 
velice ocenila přátelskou spolu-
práci prostějovských a  srbských 
policistů a  vyslovila jim plnou 
podporu. Poté následovala pro-
hlídka historických památek 
našeho hlavního města. Páteční 
den pak byl ve znamení Policej-
ního turnaje v malé kopané, který 
proběhl v  krásném sportovním 
areálu Sokola Smržice a na němž 
přijalo účast šest mužstev,“ dodal 
Franc. 

A jak fotbálek dopadl?
1. IPA Hranice
2. Velitelství VP Olomouc
3. Magistrát města Prostějova
4. PSK Přerov
5. IPA Prijepolje
6. SKP Moravan Prostějov

Informace

 „Na prázdniny bezpeènì“
S tímto názvem je spjata akce 

pro motoristy, připravená Měst-
skou policií Prostějov ve spolu-
práci s  krajským pracovištěm 
Besipu Olomouckého kraje. 
V letošním roce se uskutečnil již 
7. ročník.

 Akce se konala první červno-
vou sobotu v době od 9.00 do 12.30 
hodin. Zájemci měli možnost si po-
rovnat ukazatel rychlosti ve vozidle 
s naměřenou hodnotou mobilním 
radarem. Na ulici J. Lady,  kde  byl 
umístěn „Start“  se  dostavilo celkem 
229 řidičů. Z tohoto počtu 7 motor-
kářů.  Ve většině případů si chtěli 
otestovat „padesátku“, ale našli se i 
tací, kteří stanovený měřený úsek 
snažili projet co nejrychleji. Nej-
vyšší zaznamenaná rychlost byla 

u řidiče motocyklu 130 km/hod. 
U řidiče motorového vozidla 116 
km/hod.  Po absolvování trasy ob-
drželi všichni účastníci nejen lístek 
s naměřenou hodnotou, ale i malý 
dárek v podobě reflexních přívěšků 
a propagačních letáků  Besipu. 

A jak řidiči dopadli?  Tachometr 
vesměs ukazoval o něco vyšší rych-
lost, než byla ta, kterou naměřil ra-
dar. Objevily se však i případy, kdy 
řidičům tachometr zaznamenal 
nižší rychlost, než na radaru. Těch-
to řidičů bylo celkem 12. Nejvyšší 
odchylka činila 8 km/hod.  To zna-
mená,  že tachometr ukazoval 40 a 
radarem bylo změřeno 48 km/hod. 
Tady padlo doporučení navštívit 
autoservis. Str. Jana Adámková 

 Městská policie v Prostějově

PTÁTE SE NA: Kdy zaène rekonstrukce 
køižovatky u železnièního pøejezdu 

v Olomoucké ulici?
O  odpověď jsme požádali 

1.  náměstka hejtmana Olo-
mouckého kraje a člena Rady 
města Prostějova PhDr. Aloi-
se Mačáka, MBA.

Rekonstrukce křižovatky 
ulic Olomoucká, Barákova, 
Sladkovského v  místě křížení 
se železniční tratí je společnou 
investicí tří investorů – Olo-
mouckého kraje, statutárního 
města Prostějova a  Správy že-
lezniční dopravní cesty. Celkové 
náklady budou zhruba 40 mi-
lionů korun. Předpokládáme, 
že práce zahájíme počátkem 

července tohoto roku při částeč-
ném omezení provozu. V rámci 
možností uděláme maximum, 
aby uzavírky nejen při této re-
konstrukci trvaly  co nejkratší 
dobu. Využiji i  této možnosti 
a  opět si dovolím požádat ob-
čany a účastníky silničního pro-
vozu, aby při samotné realizaci 
této významné investiční akce 
byly vstřícní a shovívaví.

 PhDr. Alois Mačák, MBA
 1. náměstek hejtmana 
 Olomouckého kraje
 a člen Rady města 

 Prostějova

Na prostìjovské radnici se to hemžilo zahranièními návštìvami

Spoleèné foto fotbalového týmu Magistrátu mìsta Prostìjova

Srbská delegace s prostìjovskými organizátory na radnici 

Necelý týden po návštìvì srbských policistù navštívila Prostìjov skupina policistù Slovenské republiky 
spoleènì se zástupci Krajského øeditelství policie Olomouckého kraje

Zleva: plk. Mgr. Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Prostìjov, plk. RNDr. Jaroslav Skøíèil, øeditel Krajského øeditelství 
policie Olomouckého kraje, Miroslav Pišśák, primátor mìsta Prostìjova, plk. Mgr. Dušan Sabol, øeditel Krajského øeditelství 
Policejního sboru v Prešovì, mjr.Ing. Mária Majirská, øeditelka vnitøního odboru Krajského øeditelství Policejního sboru v Pre-
šovì, pplk. JUDr. Åuboš Mièkanin, øeditel operaèního odboru Krajského øeditelství Policejního sboru v Prešovì, kpt. Mgr. Eva 
Èeplová, vrchní komisaø Analyticko-právního oddìlení Krajského øeditelství policie Olomouckého kraje,  plk. Miroslav Ligday, 
øeditel odboru kriminální policie Krajského øeditelství Policejního sboru v Prešovì, plk. Mgr. Miroslav Spurný, zástupce vedou-
cího Územního odboru Prostìjov.
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KDU-ÈSL informuje: Øeknìme STOP hazardu
Představitelé KDU-

-ČSL v Prostějově, která 
je součástí opozice stá-
vajícího zastupitelstva, 
přivítali schválení obec-
ně závazné vyhlášky 
č.5/2013. Tou se stano-
vují opatření k omezení propa-
gace některých sázkových her, 
loterií a jiných podobných akti-
vit. Provozovny podléhající této 
vyhlášce měly být s  počátkem 
roku 2014 zbaveny své vnější re-
klamy a průhledu dovnitř.

Lidovci v Prostějově jsou však 
zastánci tzv. nulové tolerance 
k  hazardu ve městě. K  tomu-
to postoji je vede přesvědčení, 
že plnění městské pokladny 
z  poplatků za hrací automaty 
a  videoloterijní terminály ne-
vyváží rizika hazardu. Kromě 
kriminality (krádeží, zpronevěr, 
podvodů či loupeží) sem patří 
i  bezdomovectví, další sociální 
problémy a  horší kvalita života 
obyvatel. Kriminalita související 
s hazardem působí negativně na 
cestovní ruch a obchod.

Odpůrci nulové tolerance ha-
zardu staví především na třech 
argumentech. První z nich sou-
visí s  domněnkou, že legální 
hazard přejde v  ilegální. Ovšem 
ten existuje souběžně s legálním 
i nyní. Navíc náklady na odhale-
ní a uzavření hráčského doupěte 
klesnou v  porovnání s  množ-
stvím prostředků, jež je třeba vy-
naložit na řešení přestupků spja-
tých s  legální sítí heren. Druhé 

stanovisko odpůrců, do 
jisté míry opodstatně-
né, se týká snížení částí 
příjmů města. Nicméně 
na jednu korunu, kte-
rou přispěje hazard do 
městské pokladny, při-

padají podle odhadů tři až čtyři 
koruny výdajů na likvidaci škod 
souvisejících s tímto jednokoru-
novým hazardovým příjmem. 
Třetím důvodem pro negativní 
postoj k nulové toleranci je podle 
odpůrců zvýšení nezaměstnano-
sti zapříčiněné propuštěním pra-
covníků těchto heren. Avšak zá-
vislost na hazardu si vybírá oběti 
i z řad živnostníků či vedoucích 
malých � rem. Je tak příčinou 
jejich krachu, což vede ke ztrátě 
práce zaměstnanců těchto spo-
lečností. 

Pro upřesnění dodejme, že 
slovem „hazard“ máme na mysli 
výherní hrací přístroje, sázkové 
hry provozované v hernách a ka-
sinech, interaktivní videoherní 
terminály a hrací automaty s vál-
ci. Přibližný počet hracích beden 
se v ČR pohybuje okolo šedesáti 
tisíc, v Prostějově jich je evidová-
no 553 kusů.  

Vizí KDU-ČSL je republikový 
zákaz heren s  omezeným po-
čtem státem spravovaných kasín. 
Takto vyřešili epidemii lidských 
neštěstí podbarveným příslibem 
výhry Norsko a  Maďarsko, což 
přispívá k většinové spokojenosti 
obyvatel. Vojtěch Faltýnek, 

člen výboru MO KDU- ČSL

Zrušení obchodní spoleènosti 
Spoleèenský dùm Prostìjov, s.r.o.
Zastupitelstvo města Pro-
stějova rozhodlo na svém 
zasedání dne 10. 6. 2014 
zrušit obchodní společnost 
Společenský dům Prostějov, 
s.r.o., se sídlem v  Prostějově, 
Komenského 4142/6, PSČ 
796 01 s  likvidací ke dni   1. 
7. 2014 a  dále uložilo Radě 
města Prostějova zajistit po-
třebná právní jednání souvi-
sející se zrušením obchodní 
společnosti Společenský dům 
Prostějov, s.r.o. 
Nadále bude objekt spravovat 
Domovní správa Prostějov, 
s.r.o., která má v  předmětu 
podnikání 
zapsán dokonce širší rozsah 
oborů činnosti v  rámci volné 
živnosti, přitom tento roz-
sah obsahuje i všechny obory 
činnosti, které má zapsány 
společnost Společenský dům 
Prostějov, s.r.o.. Společnost 
Domovní správa Prostějov, s.r.o. 
tedy může v rámci své podnika-
telské činnosti zajišťovat celý 
rozsah služeb, které dosud po-

skytuje společnost Společenský 
dům Prostějov, s.r.o., aniž by se 
musela provádět změna zápisu 
v obchodním rejstříku. 
Domovní správa Prostějov, 
s.r.o., zajišťuje nejen pronájmy 
bytových a nebytových prostor 
pro město Prostějov, ale také na-
příklad provoz městských lázní, 
Aquaparku, zimního stadionu, 
nově i  Společenského domu. 
Jde o  systémové opatření, při-
čemž samotného chodu Spo-
lečenského domu a kulturních 
akcí konaných v něm se změna 
nedotkne. Oddělení mající za 
úkol sjednávat kulturní a  spo-
lečenské akce zůstane zachová-
no. Město očekává, že po této 
organizační změně bude pro-
voz Společenského domu efek-
tivnější, protože město hledá 
možnosti úspor ve všech svých 
organizacích. V  žádném pří-
padě však tímto organizačním 
opatřením nedochází k likvida-
ci kultury ve městě.
 Mgr. Jana Gáborová, 
 tisková mluvčí 

Společenský dům Prostějov 
s.r.o., společnost s  ručením 
omezením zapsaná v obchod-
ním rejstříku od 2. února 
2007. Právě kvůli této spo-
lečnosti vřely na červnovém 
jednání Zastupitelstva města 
Prostějova emoce. 
Rada města se totiž rozhodla 
společnost, která zajišťovala 
kulturní a  společenské vyu-
žití KaSCentra, bez varování 
zrušit. Klub zastupitelů za 
TOP09 podal k  návrhu rady 
protinávrh. Klub žádá zacho-
vání společnosti hned z  ně-
kolika důvodů. Zastupitelé za 
TOP09 jsou toho názoru, že 
instituce tohoto typu má být 
samostatnou značkou a  její 
hospodaření, byť ztrátové má 
být pod transparentní veřej-
nou kontrolou. Aktivity KaSC 
budou však od 1.7.2014 scho-
vané pod Domovní správou. 
Jaká asi bude budoucnost lze 
možná usoudit ze zanedba-

ného okolí KaSCa. TOP09 
zdůrazňuje fakt, že rozhodnutí 
bylo vnuceno nové politic-
ké reprezentaci, která vzejde 
z  říjnových voleb. Zastupitelé 
za TOP09 a KDUČSL upozor-
ňovali, že k  takovému kroku 
již toto zastupitelstvo nemá 
morální kompetenci!
„V začlenění činnosti společnosti 
do struktury Domovní správy 
s.r.o. chybí racionální jádro,“ zdů-
vodnil jednání klubu předseda 
Ing. Aleš Matyášek. „Nemyslím 
si, že společnost Společenský dům 
s.r.o. je zralá na zrušení, zvlášť 
když v  loňském roce proběhlo 
v tomto objektu celkem 113 akcí, 
které vyžadovaly dalších 113 dní 
přípravy,“ dodává. Díky novému 
jednateli Ing. Romanu Vejmolovi 
se počet uskutečněných akcí od 
roku 2011 rapidně zvýšil. Užívá-
ní společenského domu se stalo 
znovu příjemným. Zanedbatelné 
nejsou ani vytvořené kontak-
ty, know-how a  image, která je 

v posledním období bezesporu 
na vzestupu. 
Podle Ing. Matyáška nemůže být 
úspora peněz hlavním důvodem 
zrušení společnosti. Vždyť ostat-
ním organizacím, které fungují 
pod správou města, je přidělována 
pravidelně � nanční � nanční dotace 
k zajištění provozu a služeb pro ob-
čany. S daleko větší ztrátou se musí 
vyrovnávat i  zimní stadion, měst-
ské lázně nebo divadlo. A žádnou 
z těchto organizací město neruší. 
Jak to tedy se společenským do-
mem dopadne? Mohou občané 
města zapomenout na koncerty 
Čechomoru a  dalších známých 
interpretů za 300 Kč? Zvládne Do-
movní správa dojednávat kultur-
ní program a  bude se orientovat 
v současné poptávce prostějovské-
ho publika? Jaký je skutečný důvod 
toho, že se stala společnost Spole-
čenský dům Prostějov s.r.o. trnem 
v  oku radních? Nezbývá ptát se 
s klasikem: „cui bono?“
 Zastupitelé za TOP 09

Komu vadil Spoleèenský 
dùm Prostìjov, s.r.o.?

Pøijetí Otokara Hoøínka u místopøedsedy 
Poslanecké snìmovny ÈR JUDr. Vojtìcha Filipa

Dne 3. června 2014 přijal 
v  Praze sedmnáctinásobného 
mistra republiky, zasloužilé-
ho mistra sportu a  trenéra, 
stříbrného medailistu z  LOH 
v  Melbourne (1956) v  závodě 
ve střelbě z libovolné maloráž-
ky Otokara Hořínka u příleži-
tosti jeho 85. narozenin místo-
předseda Poslanecké sněmov-
ny ČR a  předseda ÚV KSČM 
JUDr. Vojtěch Filip. 
Otokar Hořínek, který je drži-
telem devíti československých 
rekordů ve sportovní střelbě, 
položil jako náš první olympij-
ský medailista v  tomto sportu 
základy dalších úspěchů spor-
tovní střelby v  Českosloven-
sku. Jako člověk i  sportovec 
vyznává celoživotní zásadu fair 
play a  jeho životním heslem je 
„umět vyhrát i prohrát, ale vždy 
bojovat.“ Vojtěch Filip současně 
poděkoval Otokaru Hořínkovi 
za vynikající reprezentaci naší 
země ve sportovním světě, a to 
nejen na olympijských hrách, 
ale také na mistrovstvích světa 
a  Evropy. Přijetí se zúčastnila 
manželka olympionika Naďa 
Hořínková, mistryně sportu ve 
sportovní střelbě a  dále Josef 
Augustin, zastupitel města Pro-
stějova. Na závěr setkání popřál 
Vojtěch Filip oběma sportov-
cům do dalších let hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti v osob-
ním životě a také mnoho elánu 

do jejich dalších aktivit.
Otokar Hořínek s  manželkou 
si poté prohlédli zasedací sál 
poslanecké sněmovny a  síň 
státních aktů.  Zajímavým 
a nečekaným zážitkem pro oba 
sportovce bylo náhodné se-
tkání s  poslancem Miroslavem 

Kalouskem na půdě poslanec-
ké sněmovny, který Hořínkovi 
nejen popřál k  narozeninám, 
oba sportovce pozdravil, a i rád 
se s nimi vyfotil.

JUDr. Josef Augustin, 
zastupitelský klub KSČM

Foto: Tomáš Fraus
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 Staré elektro odevzdejte 
k recyklaci, je to zadarmo!

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už 
nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak 
na skládce nebo ve spalovně.  Stále větší dů-
raz se dnes klade na maximální využití všech 
materiálů, které lze znovu použít. Stručně se 
tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší 
odpad je ten, který nevznikne“.

Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco 
pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu 
hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Pla-
tíme totiž jen za likvidaci směsného komunální-
ho odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se 
na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti 
celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti 
pevného domácího odpadu, tedy zhruba 
tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu 
roste

Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm 
milionů tun elektroodpadu, jeho množství při-
tom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém 
sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke 
zpracovatelům, který končí recyklací a návratem 
drtivé většiny použitých materiálů do výroby. 

Výrobci a  dovozci se v  České republice 
přiklonili k osvědčenému modelu vytvoře-
nému a prověřenému nejprve ve skandináv-

ských zemích. Založili takzvané kolektivní 
systémy, neziskové společnosti, které zajišťují 
plnění jejich zákonných povinností. 

Míst zpětného odběru 
stále přibývá

Díky tomu máme všichni možnost zcela 
zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elek-
trospotřebič na nejbližším místě zpětného 
odběru. Jen největší z  českých kolektivních 
systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let 
své existence vytvořil na 12 000. Další stále 
přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou 
starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou 
zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo 
příliš daleko. V našem městě máme dva sběr-
né dvory, a to na ul. Anenská a ul. Průmyslová.

Abychom mohli nabízené možnosti využít, 
musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou 
– podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být 
zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí 
do demontáže někdo jiný než odborník na zpra-
cování disponující vysoce specializovanou tech-
nologií, dochází k úniku škodlivých látek, které 
mohou velmi vážně poškodit životní prostředí. 

Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, 
které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také 
taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – 
a za jeho zpracování bychom už museli platit. 

INZERCE

Rondel „u Rodenù“ otevøen s pøedstihem

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 v podvečer byla slav-
nostně otevřena zrekonstruovaná křižo-
vatka v  ulici Dolní v  Prostějově – rondel 
„u Rodenů“. Bezprostředně poté začala kři-
žovatka sloužit motoristické veřejnosti.
Společná investiční akce města Prostějova 
a Olomouckého kraje přišla na zhruba 4 mi-
liony 400 tisíc korun, přičemž Správa silnic 
Olomouckého kraje se na akci podílela část-
kou přes 1 milion korun. Dodavatelem stavby 
byla SKANSKA, a.s., přeložku kabelů zajistila 
společnost Telefonica Czech Republic, a.s. 
V rámci rekonstrukce křižovatky došlo k vy-
budování 3 nových ostrůvků a zrekonstruo-
vání jednoho stávajícího, v jejichž rámci fun-
gují dva přechody pro chodce a dvě místa pro 

přecházení. Byly vybudovány také nové chod-
níky o ploše 570 m². Opravy se dočkal asfal-
tobetonový kryt o ploše cca 1500 m². Byl pře-
ložen vodovod o délce 30 m. Rekonstrukcí 
prošlo veřejné osvětlení, síť Telefoniky O2 byla 
přeložena. Dále je zde osazeno svislé dopravní 
značení a  namalováno vodorovné dopravní 
značení. Stavba je realizována jako bezbarié-
rová, včetně přípravy na propojení cyklostezky 
přes novou křižovatku, která v budoucnu spojí 
ulici Dolní s cyklostezkou na Bedihošť. 
Oproti původnímu předpokladu trvala 
stavba o celých 11 dnů méně - byla zahájena 
12.5.2014 a ukončena 19.6.2014, tedy celkem 
39 dní.  Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu města Prostějova 

Májková olympiáda
Květen, jeden z nejkrásnějších měsíců 

v roce, tradičně probíhá v Centru sociál-
ních služeb Prostějov, p. o., pod taktov-
kou lidových tradic.

 Také letos po pečlivých přípravách a 
nácviku soutěží završila tento trend „Máj-
ková olympiáda“. Její 3. ročník se uskuteč-
nil ve čtvrtek 22. května pod vyzdobenou 
májkou v zahradě u budovy M a přijela na 
něj soutěžící družstva z  dalších zařízení 
sociálních služeb Olomouckého kraje. Vý-
znam akce podtrhli svou účastí také někte-
ří ředitelé těchto zařízení a členové Komise 
sociální a zdravotní města Prostějova.

Účastníky vítala pravá Hanačka v náro-
dopisném kroji. Lidový tón celé akce byl 
patrný nejen z originální výzdoby, ale byl 
znát také ve všech pěti soutěžních disci-
plínách, které připomínaly běžné činnosti 
každodenního života. Tříčlenná družstva 
z  devíti zařízení si změřila síly ve věšení 
mokrých šátků na šňůru, házení vařeček 
do koše, kloboukové štafetě, zametání klu-
bíček a skládání „rozházené“ básně K. H. 
Máchy.

Po zahájení a úvodním slovu ředitelky 
CSSP PhDr. Markéty Čožíkové se posta-
rali  o navození příjemné atmosféry domácí 
uživatelé služeb – pěvecký sbor z Domova 
pro seniory a taneční skupina „Křepelky“ 
z Domova se zvláštním režimem. První část 
odpoledne završilo slavnostní vyhlášení vý-
sledků a předání cen nejlepším. Prvenství 
vybojovalo domácí družstvo složené z uži-
vatelek služby domov se zvláštním režimem, 
druhou příčku obsadili uživatelé z Domova 
seniorů Tovačov a jako „bronzoví“ se umís-
tili zástupci Domova pro seniory Jesenec.

A pak už patřilo pódium Záhorské mu-
zice, jejíž krojovaní členové hráli známé li-
dové písně k poslechu, tanci i společnému 

zpěvu. Působivým obohacením programu 
bylo vystoupení šermířů v gotickém stylu, 
znázorňující příběh z dávné doby.

I letošní ročník Májkové olympiády 
potvrdil důležitost vzájemného setkávání 
a poznávání uživatelů pobytových služeb 
našeho regionu a stal se pěkným příspěv-
kem do široké škály lidových slavností 
v našem kraji. Navrátilová Lýdia, 

Hálová Markéta
pracovnice ergo – aktivizace 

Centra sociálních služeb Prostějov, p. o. 

15. 7. BLOK č. 39
Letecká (Joštova – VÚ), Letecká (k 

Mechanice), Dolní (přejezd – Kojetín-
ská), Kralická (Dolní – Průmyslová), 
Kojetínská – chodník, Kralická (chod-
ník vpravo i vlevo od Kojetínské), Kra-
lická po hr. Města cyklostezka, Kralická 
po hr. Města, Kralická – Kojetínská – 
spojka U Spalovny, U Spalovny

17. 7.  BLOK č. 40
Za Drahou, Průmyslová, Průmyslová 

zóna B, Rovná
22. 7. BLOK č. 41

J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. 
Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vni-
troblok, Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická 
pravá strana (most Hloučela – most Romže)

24. 7. BLOK č. 42
Sídl. Svornosti, Sídl. Svornosti – parko-

viště, Kpt. J. Nálepky (Tovární – J. Roky-
cany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, 
V. Talicha, Tovární (Vrahovická – Říční), Tovární 
– parkoviště, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická 
(sídl. Svornosti – Smetanova)

Blokové èištìní 
èervenec 2014

Nemusíte trpět zbytečně 
Díky Nekonvenční

medicíně se vám uleví
Mostkovice/pr - Trpíte vy nebo někdo 

z  vašeho okolí zdravotními problémy, 
které nechtějí ustoupit? Nemůžete po-
rozumět tomu, že i  při dlouhodobém 
užívání léků a  vyzkoušení všemožných 
způsobů léčby tyto problémy nemají 
konce, ať už se jedná o chronická či váž-
nější onemocnění?  V obci Mostkovice 
provozují svoji praxi manželé Kroupovi 
a právě zde by mohla začít vaše nová ži-
votní etapa... 

Manželé Kroupovi se lidskému tělu vě-
nují jako celku. Jsou přitom přesvědčeni, 
že je třeba hledat, a přičemž i řada zdánli-
vě nevyléčitelných nemocí má své řešení. 
„Je jedno, jestli tomu, co děláme, někdo 
říká naturopatie, nekonvenční medicína 
či jinak. Hledáme v těle kombinaci všech 
příčin, které organismus činí nemocným 
a poté je šetrnými metodami přírodní me-
dicíny a frekvenční terapie odstraňujeme. 
Jedině naprosto přesná diagnostika může 
vést k  úspěšné léčbě, proto používáme 
pouze špičkové diagnostické přístroje, z ni-
chž některé mají lékařskou certi� kaci. Do-
kážeme změřit zátěž organismu bakterie-
mi, viry, parazity, plísněmi, těžkými kovy, 
elektrosmogem, velkými červy a jinými,“ 
říká Ivo Kroupa. Vše, co organismus za-
těžuje, pak v Mostkovicích likvidují na 
plazmovém generátoru, který využívá 
princip bezkontaktního přenosu frek-
vencí. „Patogeny ničí se stoprocentní účin-
ností,“ dodal Kroupa.  

Dlouholetá zkušenost manželů Krou-
pových je neustále utvrzuje v tom, že každá 
nemoc je souběhem několika negativních 
vlivů na organismus. Často se jedná o zá-
ležitosti, které se v  této zemi na odborné 
úrovni prakticky neřeší. Přitom v zahraničí 
na toto téma vychází jedna vědecká publi-
kace za druhou. 

O  co tedy jde? „Prakticky každý 
klient se zdravotními problémy, který 
k  nám přichází, je překyselený. Orga-
nismus má dále zatížen těžkými kovy 
a chemikáliemi, často plísněmi i parazi-
ty. Nejčastěji u  něj objevíme škrkavky, 
roupy, toxoplazmózu, motolice a  další. 
Imunitní systém a  jednotlivé orgány 
v  těle jsou pod tíhou takovéto zátěže 
často tak zesláblé, že pouze postupné 
a  přesně cílené kroky dokáží odstranit 
napáchané škody. Je nutné začít organis-
mus odkyselovat, odčervovat a odebírat 
nakumulovanou zátěž těžkých kovů 
a chemikálií. Samozřejmostí je postupná 
úprava stravy, posilování imunity a další 
opatření,“ vysvětlil Ivo Kroupa. 

Více informací o  činnosti manželů 
Kroupových i  nekonvenční medicíně 
se dozvíte na internetu, konkrétně 
na webové adrese www.kroupovi.
net. Navštívit je pak můžete přímo 
v  Mostkovicích, je však třeba se pře-
dem objednat na telefonním čísle 
605 864 140. 
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Již od roku 1991 fungují v Prostějově parkovací automaty, které od roku 2005 spravuje společ-
nost   .A.S.A. TS Prostějov ve spolupráci s městem Prostějov. V minulých dnech došlo na místech 
placených parkovacích zón k výměně všech parkovacích automatů. Důvodem výměny původních 
automatů francouzské značky Parkeon STELIO na nové CROSS Zlín - APTL bylo hlavně usnad-
nění pro řidiče formou komplexního a modernějšího řešení parkovacího systému. K podobným 
změnám vede snaha města a společnosti .A.S.A. o  zkvalitnění a zjednodušení služeb pro občany 
města Prostějova.

Nové parkovací automaty nabízejí, oproti 
těm předchozím, možnost volby délky par-
kování a vracení mincí. Do budoucna se dají 
rozšířit o platbu kreditní kartou popřípadě 
bankovkami. Do konce letošního roku bude 
pak parkovací systém doplněn v ulici Školní o 
závorovým systémem. Příjemnou zprávou také 
je, že nové automaty pocházejí od českého vý-
robce.  Parkomaty, jak se o� ciálně nazývají,  na-
bízejí mimo jiné i modernější design, což velmi 
dobře koresponduje s neustále se rozvíjejícím 
městem Prostějovem.

K výměně parkomatů došlo ve všech loka-
litách, kde byly dosud umístěny.  Jedná se o 
tato místa:

ulice Školní - 2 ks
Hlaváčkovo náměstí - 1 ks
náměstí Edmunda Husserla - 1 ks
ulice Křížkovského - 1 ks
ulice Kostelní - 1 ks
ulice Mlýnská - 1 ks
ulice Plumlovská - 1 ks

Informace

Nové øešení 
parkovacího systému
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Otázky 3. kola soutìže ke 100. výroèí 
prostìjovské Nové radnice

17. Na fasádě Nové radnice mů-
žeme dnes najít mimo jiné i 

pamětní desku světově známého prostě-
jovského rodáka židovského původu. Jak 
se jmenoval a v jakém oboru se proslavil? 
Uveďte alespoň jedno z jeho známých děl.

18. Jak se jmenoval předválečný soci-
álně-demokratický starosta Pros-

tějova, nejmladší starosta v dějinách města? 
Jaké povolání vykonával a v kolika letech se 
stal starostou? Dodnes po něm, jako po jed-
nom z mála tehdejších starostů, není pojme-
nována žádná z prostějovských ulic…

19. Kolik se v novodobých dějinách 
vystřídalo v čele města Pros-

tějova českých nejvyšších představitelů - 
starostů a předsedů Městského národního 
výboru? Který z nich byl vůbec první a ve 
kterých letech stál v čele radnice?

20. Vedle obřadní síně Nové rad-
nice se nacházejí dvě menší za-

sedací místnosti. V menší z nich, znehod-
nocené úpravami ve 40. letech 20. století, 
visí na stěně obraz, znázorňující skupinku 

Hanáků při odpočinku v krajině u božích 
muk. Obraz vytvořil v roce 1924 známý 
akademický malíř, syn mlynáře z Bělecké-
ho Mlýna. Jak se tento malíř jmenoval a ve 

kterém městě prožil většinu svého tvůrčího 
života? 

21. Ve kterém roce a za kterého 
předsedy Městského národ-

ního výboru byl uspořádán 1. ročník pře-
hlídky uměleckého přednesu Wolkerův 
Prostějov?

22. Panelová bytová výstavba 
probíhala po 2. světové válce 

v mnoha českých a moravských městech. 
Ve kterém roce byl v Prostějově postaven 
první panelový dům a na kterém z Pros-
tějovských sídlišť to bylo? Prostějov byl 
třetím městem v republice, kde panelo-
vá výstavba započala. Uveďte první dvě 
města, která byla před Prostějovem. Jak 
se jmenoval předseda Městského ná-
rodního výboru, který byl v této době ve 
funkci?

23. 9. března 1965 se na jednom 
prostějovském náměstí, na 

které se dá dohlédnout z radniční věže, na 
náměstí 9. května, konal pod záštitou Svazu 
pro spolupráci s armádou (Svazarmu) již 4. 

ročník rychlostních závodů jednoho dru-
hu motorových vozidel. O jaký typ vozidel 
šlo a jak se dnes toto náměstí jmenuje?

24. Kteří ze současných zastupitelů 
města Prostějova aktivně půso-

bí v oblasti kultury – v oblastech hudební, 
literární a výtvarné?

Odpovědi na otázky můžete zasílat 
do konce července písemně na adresu 
Magistrát města Prostějova, Mgr. Jana 
Gáborová, nám. T. G. Masaryka 130/14, 
nebo je odevzdat osobně v  Regionálním 
informačním centru v zámku.

POZOR, CHYSTÁ SE DOPRAVNÍ OMEZENÍ V OLOMOUCKÉ ULICI A OKOLÍ! 
Řidiči, připravte se na do-

pravní omezení v  souvislosti 
s  rekonstrukcí ulice Olo-
moucká a některých přileh-
lých ulic! Harmonogram ome-
zení:

etapa - od 1. 7. 2014 
do 28. 10. 2014

úplná uzavírka ul. Sladkov-
kého (úsek od křižovatky s ulicí 
Havlíčkovou, která bude prů-
jezdná, po ul. Olomouckou)

úplná uzavírka ulice Baráko-
va (úsek od křižovatky s  ulicí 
Olomoucká po křižovatku s uli-
cí Budovcovou)

etapa – od 1. 7. 2014 
do 22. 7. 2014

částečná uzavírka ul. Olo-
moucká – bude umožněn pro-
voz oběma směry zúženými 
jízdními pruhy, a to v úseku ko-
lem železničního přejezdu

etapa – od 23. 7. 2014 
do 17. 8. 2014

částečná uzavírka ul. Olo-
moucká (druhá strana ulice) – 
bude umožněn provoz oběma 
směry zúženými jízdními pru-
hy, a to v úseku kolem železnič-
ního přejezdu

etapa – od 18. 8. 2014 
do 8. 9. 2014

úplná uzavírka ul. Olo-
moucká – upravovaného úseku

Objízdná trasa pro vozidla do 
3,5 t je vedena po ul. E. Valenty, 
Sportovní, Pod Kosířem

objízdná trasa pro vozidla 
nad 3,5 t je vedena přes Držo-
vice, Smržice do Prostějova ulicí 
Kosteleckou a Vápenice, druhá 
větev ulicí Vrahovická, Čs. od-
boje, Držovice a zpět ulicí Olo-
moucká

Autobusy MHD budou ve-
deny přes ulice Lužická, nám. 
Spojenců, Slovenská, nám. Od-
boje, ul. Zborov, Arbesovo nám. 
a V. Outraty, autobusy příměstské 
budou vedeny ul. Šafaříkovou, 
Havlíčkovou na ul. Sladkovského. 
V těchto ulicích bude dopravním 

značením z  důvodu jejich prů-
jezdnosti zakázáno stání vozidel, 
a to minimálně jednostranně.

K  výše uvedenému omezení 
parkování se bohužel připojí 
komplikace na nám. Spojenců, 
kde bude probíhat oprava vodo-
vodu, a to ve třech etapách cel-
kově od 14.7.2014 do 14.9.2014, 
kdy bude vždy třetina komuni-
kace uzavřena a tím se omezí 
parkovaní vozidel v této oblasti. 
Úsek nám. Spojenců mezi ulice-
mi Lužická a Slovenská nebude 
uzavřen.

Předem se omlouváme za 
komplikace spojené s  těmito 
uzavírkami.

Den otevøených dveøí 102. prùzkumného praporu v Prostìjovì 
V pátek 30. května 2014 

proběhl již tradiční Den ote-
vřených dveří 102. průzkum-
ného praporu generála Karla 
Palečka.

Akce se zúčastnili především žáci 
MŠ a ZŠ z Prostějovska, ale i okolí 
Zlína. V době od 09,00 do 12,00 ho-
din se na letišti v Prostějově vystří-
dalo bezmála 560 žáků, pedagogů, 
veteránů i příznivců AČR.

V areálu letiště proběhly jak 
statické, tak dynamické ukázky 
102. průzkumného praporu.

V  rámci statických ukázek 
byla připravena vojenská tech-
nika, materiál a zbraně jednotek 
jediného průzkumného prapo-
ru AČR. Návštěvníci si mohli 
také vyzkoušet maskovací barvy, 
zblízka si prohlédnout a osahat 
zbraně a ostatní materiál prů-

zkumníků. Neméně zajímavá 
byla ukázka bezpilotního prů-
zkumného prostředek RAVEN, 
TATRY 810, bojového vozidla 
LOV IVECO a vozidla KAJ-
MAN, které používají k  plnění 
bojového úkolu příslušníci prů-
zkumných rot. Podpůrný prvek 
představoval sanitní vůz LDR 
s technickým vybavením zdra-
votníků. Většinu návštěvníků 
nadchla ukázka přepadu objek-
tu a bojového umění MUSADO. 

Plánovaná ukázka nízkého 
přeletu MI-171Š a hromad-
ného seskoku z  vrtulníku 
i slanění výsadkářů nemohla 
být realizována z důvodu nele-
tového počasí nad Prostějovem. 

Závěrem lze konstatovat, 
že se i přes deštivé počasí 
Den otevřených dveří zdařil 

a rozšířil povědomí široké ve-
řejnosti o činnosti příslušníků 
102. průzkumného praporu ge-
nerála Karla Palečka. 

Děkujeme všem za projeve-
nou přízeň.

Text: npor. Mgr. Jaroslav 
ZOUBEK

Foto: rtm. Libor KRIŠKA 
 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.
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Floristky ve Spoleèenském domì
Český zahrádkářský svaz 

každoročně pořádá pro děti a 
mládež několik celostátních 
soutěží. Jedna z nich je zamě-
řena na � oristiku. Akce pro-
bíhá tříkolově, jednak v rámci 
územních sdružení, dále jako 
české a moravské kolo a ve 
� niši se utká v každé věkové 
kategorii šest nejúspěšnějších 
v celostátním � nále v Lysé nad 
Labem při výstavě KVĚTY (le-
tos 11. července).

Letošní moravské kolo se 
uskutečnilo dne 30. května 2014 
ve Společenském domě v centru 
Prostějova za účasti 24 soutěží-

cích, těch, kteří nejlépe obstáli v 
těžké konkurenci okresních kol. 
Účastníky tu čekaly dva úkoly. Z 
bohatého sortimentu řezaných 
květin během dvou hodin vy-
tvořit vypichovanou misku na 
slavnostně prostřený stůl a ky-
tici pro oslavence. Pod jejich ši-
kovnými rukami vznikaly krás-
né výtvory, a tak porota složená 
z odborníků měla náročný úkol, 
koho poslat do � nále.

„Florista je jedním z nejvše-
strannějších umělců. Nejprve 
jako spisovatel musí vymyslet 
příběh, mít nějakou vizi, která 
vdechne živým květům jejich 

druhou roli. Poté jako malíř 
vyladí výslednou kompozici a 
nakonec duší básníka svým vý-
tvorem podtrhne důležitost dané 

chvíle,“ zaznělo mezi porotci.
Nejlépe se zhostili těchto rolí a 

nejvyššího ohodnocení dosáhly 
v kategorii žáků (základní školy) 

Eliška Korzonková z Karviné, v 
kategorii juniorů (střední ško-
ly) Daniela Mlčúchová rovněž 
z Karviné a v kategorii seniorů 
(starší 18 let a současně členové 
ČZS) Petra Hrabalová z Prostě-
jova.

Záštitu nad celou akci pře-
vzal Olomoucký kraj a také 
ji podpořilo Statutární město 
Prostějov.

V čase, kdy zasedala porota, 
všichni účastníci včetně dopro-
vodu měli možnost si prohléd-
nout prostějovskou radnici, 
která v těchto dnech slaví 100 
let od svého otevření. -va-

Natáèení morového sloupu na námìstí T. G. M. 
v Prostìjovì – krátký dokumentární film

Krátký dokumentární � lm 
o  Mariánském sloupu v  Pros-
tějově, který je novou epizodou 
projektu Památky Dnes, můžete 
nalézt na: 

https://www.youtube.com/
watch?v=tkFc7KYDw0M

Procházející občané mohli 
v sobotu 12. dubna 2014 na ná-
městí T.G.Masaryka zahlédnout 
vysokozdvižnou plošinu a  štáb 
cine4net. Hlavním protagonistou 
se před kamerou stal mariánský 
sloup. 

„Natáčení začalo již v  brzkou 
ranní hodinu – okolo šesté tak, 
abychom zachytili první sluneční 
paprsky odrážející se od pozlacené 
sochy Panny Marie s dítětem, kte-
rá shlíží na prostějovské náměstí 
již od roku 1714,“ uvedl režisér 
Ondřej Sovík.  

Cílem pro využití plošiny 
bylo sloup nasnímat tak, aby 
byly divákům přiblíženy pohle-
dy a detaily, které si jinak nemá 
možnost prohlédnout. Natáčení 
ve výškách provází štáb cine4net 
v rámci projektu Památky Dnes 
již od počátku. „Někteří členo-
vé trpí závratěmi a  natáčení je 
tak stojí značnou dávkou osobní 
oběti,“ doplnil s úsměvem Sovík. 
Na natáčení se podílely technic-
ké služby A.S.A. Prostějov, které 
plošinu zapůjčily. 

Natáčení na počátku dubna 

mělo své důvody: „Připravované 
natáčení jsme byli nucení urychlit 
s  ohledem na brzký nástup jara. 
Olistěné stromy okolo sloupu by 
bránily ve výhledu a  značně by 
limitovaly možnosti jak sloup na-
točit,“ řekl Ondřej Sovík.  

„V mezičase jsme nezaháleli. Ve 
dnech mezi natočením materiálu 
a samotným uvedením snímku se 
pracuje na dramaturgii ve spolu-
práci s  fundovaným historikem, 
a to tak, abychom diváky co nej-
více zaujali. Svůj čas si vybere cel-
ková postprodukce, střih, barevné 
korekce, na řadu přichází zvukař. 
Na komentáři spolupracujeme 
s  herci Moravského divadla Olo-
mouc, konkrétně zde nám komen-

tář namluvil člen souboru činohry 
Jaroslav Krejčí“ uvedl dramaturg 
projektu Petr Dvořák. 

V  rámci natáčení vedla cesta 
štábu i na věž kostela Povýšení sv. 
Kříže, kde se speciálně pro naši 
kameru krátce po poledni roze-
zněl hlavní zvon a současně bylo 
možno využít i výhledu na měs-
to. Chrám Jména Panny Marie 
ve Křtinách jsme navštívili kvůli 
vyobrazení požáru města Prostě-
jova, který také částečně souvisí 
s následnou stavbou sloupu.

Projekt vzniká za � nanční 
podpory Statutárního města Pro-
stějova a Olomouckého kraje.

Cílem projektu Památky Dnes 
je popularizovat zajímavé kul-
turní památky prostřednictvím 
netradičně pojatých krátkých 
dokumentárních � lmů, které 
budou dostupné pro všechny 
diváky na internetu. Projekt se 
zaměřuje nejen na památky 
známé, ale zejména ty, jež často 
míjíme bez povšimnutí, ale které 
si naši pozornost a péči zaslouží. 
Nové snímky je možné sledovat 
prostřednictvím kanálu YouTube 
a na sociální síti Facebook.

Ondřej Sovík – režisér, 
Petr Dvořák – dramaturg 
(www.youtube.com/user/

PamatkyDnes)
(cine4net, s.r.o.   

  www.cine4net.eu)

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR
Oblastní odboèka Prostìjov, 

Svatoplukova 15
Chcete se stát dobrovolní-

kem? Získat praxi a seznámit se 
s problematikou zrakově postiže-
ných? Tak neváhejte a zapojte se 
do dobrovolnického programu.

Dobrovolná dopomoc osobám 
se zrakovým postižením

Kdo může být dobrovolní-
kem?

Osoba starší 15ti let s čistým vý-
pisem rejstříku trestu. 

Co je náplní dobrovolnické 
služby?

Náplň činnosti dobrovolníka zá-
visí na jeho zájmech a možnostech. 
Je určena po dohodě s koordiná-
torem dobrovolníků na základě 
potřeb klienta a samotného dob-
rovolníka. Dobrovolník se může 
zapojit do stávajících skupinových 
nebo individuálních aktivit, ale 
může přinést i nový impuls, nápad. 
Příkladem skupinových činností 
mohou být například tvořivé ak-

tivity s  klienty (keramika, pletení 
z pedigu, návštěva solné jeskyně, 
apod.) a podílení se na akcích po-
řádaných prostějovskou pobočkou 
SONS ČR nebo Ty� oCentrem, 
o.p.s.. Je zde i možnost zařadit se 
do programu a spolupracovat pou-
ze s jedním klientem. Zde se náplň 
určuje čistě podle zájmů a potřeb 
klienta a dobrovolníka. 

Našim klientům poskytujeme 
především doprovod na klubové 
akce SONS ČR, na nákup, k lékaři, 

na kulturní, vzdělávací a sportov-
ní akce a na aktivity  Ty� oCentra, 
o.p.s.. Dopomoc dále zahrnuje 
předčítání černotiskových mate-
riálů včetně třídění dokumentace 
a drobnou pomoc v domácnosti. 
V současné době máme 12 organi-
zovaných dobrovolníků, kteří vy-
konávají dobrovolnickou činnost 
na základě smlouvy o dlouhodobé 
dobrovolnické službě. 

Co Vám dobrovolnictví může 
přinést?

Můžete si rozšířit obzory, získat 
nové kontakty, navázat přátelství a 
mít dobrý pocit, že svůj volný čas 
věnujete tak záslužné činnosti. 

Zaujal Vás tento program?
Tak kontaktujte prosím koor-

dinátorku dobrovolníků Pavlínu 
Bartoškovou na telefonním čísle 
732  470 847 nebo 775  438  110 
nebo prostřednictvím e-mailu 
na pavlina.bartoskova@tiscali.cz
 Tento program je akreditován u 
Ministerstva vnitra ČR. 

Plukovník Jindřich Henry Pro-
kop, někdejší pilot RAF, by se 16. 
července letošního roku dožil 100 
let. Narodil se v Olomouci, rodina 
však bydlela v Prostějově, v České 
ulici. V  roce 1939 odešel Jindřich 
Prokop z  Československa do 
Francie a v červnu 1940 odplul se 
skupinou českých letců do Anglie, 
kde působil nejprve u 310., později 
u 313. perutě RAF. Po válce zůstal 
v Anglii, zajímal se však o dění ve 
své zemi i na Prostějovsku. Prostě-
jov navštívil při příležitosti odhalení 
památníku českým letcům padlým 
ve válce a tehdy projevil přání dožít 
svůj život doma. Toto se mu však 
bohužel nezdařilo a Jindřich Pro-
kop zemřel v  Anglii 27. 10. 1998. 
Urna s jeho popelem byla zásluhou 
manželů Valachových 23. 10. 1999 

– tedy téměř po roce vyřizování 
-  uložena do kolumbária prostějov-
ského hřbitova spolu s urnou s prstí 
z hrobu dalšího českého příslušníka 
Václava Haňky, který zahynul v An-
glii v roce 1942.  -red-

Jindøich Henry Prokop 
– sté výroèí jeho narozenin
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Zdravé mìsto Prostìjov poøádalo Jarní dny zdraví
Ve dnech 12. - 14. května 

2014 se pod záštitou Zdravého 
města konaly v Prostějově Jar-
ní dny zdraví. Restaurace Ná-
rodního domu se proměnila 
v informační prostor, v němž 
zájemci mohli projít bezplat-
ným vyšetřením, ale také zís-

kat zajímavé informace z ob-
lasti zdravotnictví a zdravého 
životního stylu.

„Cílem naší každoroční 
akce je motivovat a poskyt-
nout informace přispívající 
ke zdravému životnímu stylu 
a prevenci nemocí. Dny zdra-

ví jsou již klasickou akcí pro-
jektu Zdravé město Prostějov, 
která bezprostředně navazuje 
na celostátní Národní pro-
gram zdraví,“ shrnula Alena 
Dvořáková, koordinátorka 
projektu Zdravé město Pros-
tějov. 

Od dopoledne probíhala v Ná-
rodním domě bezplatná vyšet-
ření cholesterolu, tělesného tuku 
a tlaku krve. Každé odpoledne Jar-
ních dnů zdraví pak byla určeno 
zajímavé přednášce. Hned první 
den vystoupil s tématem Diabetes 
v běžném životě Pavel Holík, další 

odpoledne patřilo Lence Sehnalo-
vé a přednášce Nordic Walking a 
my, na níž navazovalo téma Čemu 
(ne)věřit ve výživě v podání Vero-
niky Mlčochové. Jarní zdraví uza-
vírala ve středu přednáška Zuzany 
Bartošové o grilování a stánkovém 
prodeji.

Letos v červenci uplyne již deset 
let od smrti prostějovského varha-
níka a pedagoga Karla Bezdíčka 
(1909-2004). Narodil se v  Třebíči 
a za kmotra při křtu mu šel přítel 
rodiny, básník Jaroslav Vrchlický. 
Do Prostějova se rodina odstěho-
vala v  roce 1910, protože se jeho 
otec stal profesorem přírodopisu na 
místním gymnáziu. Karel Bezdíček 
vystudoval gymnázium, stejně jako 
jeho sestra Jaroslava, která pokra-
čovala na Filozofické fakultě Masa-
rykovy univerzity v Brně. Působila 
pak jako profesorka latiny a řečtiny 
na prostějovském gymnáziu.

K. Bezdíček po absolvování 
gymnázia roku 1928 začal studovat 
práva na Karlově univerzitě v Praze. 
Přitom se zde hudebně zdokona-
loval u skladatele Jaromíra Herleho 
(1872–1945) - tehdy sbormistra 
Národního divadla a pražského 
Hlaholu a též ředitele kůru u Kři-
žovníků. Již jako gymnaziální stu-
dent hrával K. Bezdíček na varhany 
při bohoslužbách v prostějovském 
farním kostele Povýšení sv. Kříže 
a kostele sv. Jana Nepomucké-
ho (kláštera Milosrdných bratří). 

V roce 1931 byl na základě konkur-
zu vybrán ze tří uchazečů na místo 
placeného varhaníka ve farním 
chrámu za regenschoriho Aloise 
Hanuše (1879–1943). Studia práv 
tehdy zanechal a v letech 1932–1937 
se dále hudebně vzdělával v kurzu 
pro varhaníky, který organizovala 
brněnská konzervatoř. Hře na var-
hany ho učil František Michálek 
(1895–1951), hru na klavír PhDr. 
Ludvík Kundera (1891–1971), zpěv 
Theodor Černík, hudební teorii Vi-
lém Petrželka (1889–1967) a dirigo-
vání Vilém Steinman (1880–1962).  
K. Bezdíček pak vykonal státní 

zkoušky - v roce 1936 pro učitelství 
hudby a zpěvu na ústavech uči-
telských a pro učitelství zpěvu na 
středních školách a roku 1937 ze 
hry na klavír. V letech 1938–1941 
pak působil jako výpomocný učitel 
zpěvu na Státním gymnáziu a v le-
tech 1938–1949 na Státním dívčím 
reálném gymnáziu v Prostějově. Byl 
také členem kuratoria prostějovské 
Městské hudební a zpěvní školy, na 
níž později (v  letech 1946–1948) 
vyučoval hru na varhany. V letech 
1936–1941 měl funkci zástupce 
sbormistra mužského pěveckého 
sboru Orlice.

Od 1. července 1943 nastoupil 
K. Bezdíček po A. Hanušovi na 
místo ředitele kůru prostějovského 
farního chrámu. Vedl zde pěvecký 
sbor Farní cyrilské jednoty, který 
se v roce 1945 rozrostl na 53 členů 
a dosahoval velmi dobrých inter-
pretačních kvalit. Sbor vystupoval 
v  okolních obcích, spolupracoval 
s pěveckým sborem Farní cyrilské 
jednoty při kostele Dominikánů 
v  Olomouci a prováděl o velkých 
svátcích i rozsáhlejší mešní sklad-
by s doprovodem orchestru. Karel 

Bezdíček patřil vskutku mezi aktiv-
ní „cyrilisty“, např. sepsal kroniku 
prostějovské Farní cyrilské jednoty 
(kterou také ilustroval), uspořádal 
hudební archiv farního chrámu, 
roku 1947 byl členem výboru Ar-
cidiecézní cyrilské jednoty a spolu-
pracoval s olomouckými osobnost-
mi,  např. dirigentem a skladatelem 
Jaroslavem Budíkem nebo domini-
kánem P. Antonínem Čalou. Úno-
rové události roku 1948 a změna 
politického režimu v tehdejším 
Československu přispěla bohužel k 
odchodu některých členů z pěvec-
kého sboru. Obecná cyrilská jed-
nota jako celostátní instituce začala 
být postupně represivními kroky 
vůči římskokatolické církvi v socia-
listickém státě systematicky likvido-
vána. Pěvecký sbor po definitivním 
ukončení činnosti tohoto spolku 
dále pokračoval pod Bezdíčkovým 
vedením jako chrámový sbor, zpí-
vající pravidelně při bohoslužbách. 
Od roku 1950 navíc nemohl Karel 
Bezdíček vykonávat v  tehdejším 
socialistickém Československu 
pedagogické zaměstnání, protože 
zůstal nadále varhaníkem v prostě-

jovském farním kostele. K tomu si 
přivydělával hraním na pohřbech. 
V  padesátých letech 20. století, v 
době nejtvrdšího náboženského 
pronásledování, zůstal věrný svému 
přesvědčení a zásadám, nezlomen 
tehdejším režimem.

Návrat do školství mu politický 
režim umožnil až začátkem šede-
sátých let 20. století, kdy došlo k ur-
čitému politickému uvolňování. Od 
roku 1964 začal vyučovat na Lidové 
škole umění v Plumlově hru na kla-
vír, zpěv a hudební nauku a působil 
zde do roku 1974. Varhanickou 
službu vykonával v prostějovském 
farním chrámu velmi obětavě i 
v důchodu, až do roku 2003. Sou-
časně zde dále vedl malý pěvecký 
sbor, i když pro tuto činnost neměl 
odpovídající podmínky. Také příle-
žitostně komponoval, např. smíšené 
sbory Varhany a Žalm 41, Českou 
mši pro čtyřhlasý sbor a varhany a 
Antifony ke sv. přijímání. 

V roce 2005 zastupitelstvo města 
Prostějova udělilo Karlu Bezdíčkovi 
za celoživotní práci v oblasti hu-
dební pedagogiky posmrtně Cenu 
města Prostějova za rok 2005. -IS-

VZPOMÍNKA NA VARHANÍKA A PEDAGOGA KARLA BEZDÍÈKA

Lístky na Hradišśan jsou již k mání!
Od pondělí 16. 6. 2014 

jsou v předprodeji Měst-
ského divadla k mání 
vstupenky na zářijový 
charitativní koncert, je-
hož výtěžek bude věnován 
prostějovskému Klokánku. 
S proslulým Hradišťanem 
a jeho lídrem Jurou Pavli-
cou vystoupí i prostějov-
ský pěvecký sbor Proměny.

Koncert se uskuteční 18. září právě 
v Městském divadle.  „Jsme ženy 
a osud dětí, ke kterým život není 
zrovna fér, nám není lhostejný. 
Proto jsme velmi uvítaly možnost 
si na koncertě zazpívat s kapelou, 
jejíž písně máme v repertoáru,“ 
uvedla dirigentka Anna Králová. 
Stejně jako ostatní členové sou-
boru věří i organizátorka, radní a 
předsedkyně Okrašlovacího spol-

ku Milada Sokolová, že koncert 
pro dobrou věc bude nejen krás-
ným zážitkem pro posluchače, ale 
splní svůj účel. „Chtěli bychom 
vybrat co nejvíce � nančních 
prostředků, které budou použity 
k dokončení objektů Klokán-
ku v Prostějově,“ vysvětlil další 
z organizátorů, Tomáš Lázna 
z občanského sdružení Pomáhá-
me tancem. -ms-

Inspirace z Prostìjovské 
zlaté jehly 2014

Pod záštitou Statutárního měs-
ta Prostějova, MŠMT a MPO 
proběhl dne 15. května 2014 ve 
Společenském domě v Prostějově 
13. ročník Prostějovské zlaté jehly 
2014.  Pořadatel soutěže – ART 
ECON - Střední škola, s.r.o. při-
pravila společně s účastníky soutě-
že nápaditý program koncipovaný 
převážně pro mladé publikum.

Móda, originalita, fantazie 
a elegance zaplavily předváděcí 
molo v sále a nadchly diváky ne-
přebernou škálou módních kreací, 
které soutěžily v kategoriích Lesk a 
sláva, Kruhy z duhy, Alternativní 
materiály a Čtvero živlů. Nejen 
vítězové, ale mnozí další mladí 
módní návrháři přesvědčili, že 
svou uměleckou tvorbou mají ur-
čitě co nabídnout a v budoucnu se 
neztratí. 

„Naše studentky uměleckého 
oboru Módní designér a vizážis-
ta nejvíce zaujala kategorie Alter-
nativní materiály, do které vytvo-
řily křehkou kolekci z bublinkové 
fólie, tak trochu rozvernou kolekci 
z deštníků a také růžovou papíro-
vou kolekci ušitou z  japonského 

tradičního papíru. Právě ta se líbila 
nejvíce a vyhrála jedno z prvních 
míst,“ dodává ředitelka pořádající 
školy. 

Celou módní show uváděl 
moderátor Petr Zakopal a radost 
udělali pořadatelé mladým divá-
kům i doprovodným programem, 
kterým bylo vystoupení Markéty 
Konvičkové a Daniela Mrózka - 
finalistů soutěže SuperStar. Pokud 
vám tento 13. ročník Prostějovské 
zlaté jehly unikl, můžete se těšit na 
ten následující opět za rok! -fr- Pavel Holík hovoøil v pøednášce o cukrovce, kterou odborníci nazývají pandémií moderní civi-

lizace.
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V  rámci muzejní noci za-
hájené  vystoupením dechové 
kapely Krumsíňanka a  před-
stavením mažoretek Hvězdič-
ky byla 4. června 2014 otevře-
na výstava s  názvem „Máme 
zde muzeum, ale já jsem 
v něm ještě nebyl.“ V dalším 
programu se návštěvníci krát-
ce seznámili s historií muzea 
a  mohli se pobavit u  scénky 
dvou členů Divadelní spo-
lečnosti Větřák z  Pivína, kde 
stréček s  malým Jozé� em 
s  těžkým srdcem obětovali 
peníze za vstupné do muzea, 
aby zjistili, že vlastně „všech-
ne te kráme“ – včetně brouků 
– mají doma a mohli si raději 
popřát pěnivého moku a „zó-
duvke.“ Večer v  muzeu za-
končilo promítání � lmu.

Co si vlastně můžete na vý-
roční muzejní výstavě prohléd-
nout?

Nejprve vkročíte do měšťan-
ského pokoje, který je vyba-
vený např. prádelníkem intar-
zovaným obrazy krajinek a na 
horní desce zobrazením Be-
ránka Božího nesoucího  kříž, 
pocházejícím ze začátku 19. 
století, dále trojdílnou sedací 
soupravou, skleníkem s  ukáz-
kami dekorativních sklenic, 
likérové soupravy s  karafou, 
porcelánového kávového a  jí-
delního servisu a  zdobných 
sošek, masivním vyřezávaným 
psacím stolem, koberci, další-
mi stoly a  kůží potaženými či 
polstrovanými židlemi, ale i ne 
zcela obvyklými kousky nábyt-
ku, k  jakým patřily šicí stolek 
na vysokých nožkách, stojací 
zouvák nebo kuřácký stolek 
vyzdobený plastikou jízdního 
kola. Iluzivní interiér doplnily 
sloupkové hodiny, velká ma-
lovaná čínská váza, dámské 
dvoudílné šaty připravené na 
krejčovské panně, olejomalby, 
gra� ka či pochvalný diplom. 
K  raritám prostějovských sbí-
rek nábytku patří rovněž vysta-
vený cestovní záchod. Místnost 
doplňuje vitrína s dekorativní-
mi předměty a potřebami, jako 
jsou dámské hřebeny do vlasů, 
vějíř, růženec, perličkové kabel-
ky a kožená pouzdra, příbor či 
dýmka vyrobené z  kamzičích 
růžků a kůže, či šperkovnice – 
kabinet vykládaný slonovinou 
se zobrazením římských bohů 
Bakcha, Venuše a  Cerery z  1. 
poloviny 18. století.

Ve druhé místnosti se na-
cházejí ukázky jednotlivých 
muzejních sbírkových sku-
pin. Některé už jsou hojně 
zastoupené v  nové historické 

expozici, otevřené koncem mi-
nulého roku (především sklo, 
porcelán, cín), takže jsme se 
zaměřili více na ty, které dosud 
prezentovány nejsou nebo jen 
v  menší míře. První vás uvítá 
vitrína s ukázkami rakouských 
vojenských střelných zbraní, 
pušky větrovky a  jedné vojen-
ské jezdecké šavle. Dokumen-
tuje různé ruční palné zbraně 
předovky i  zadovky s odlišný-
mi systémy zámků, chronolo-
gicky se zde řadí systémy Au-
gustin, Lorenz (sign. Pirko), 
dva vzory Werndlu, Wänzl, 
z  krátkých zbraní pistole Lo-
renz a perkusní revolver. Další 
vitrína předvádí vzorek ze sbír-
ky kovářských a zámečnických 
prací – barokní klepadlo, různé 
druhy závěsných či dveřních 
zámků a klíčů z období gotiky, 
renesance, baroka a  rokoka či 
ornamenty zdobených dveř-
ních závěsů.

Archeologie má již také 
svoji novou stálou expozi-
ci, ale vzhledem k  tomu, že 
archeologické kolekce tvoří 
svým objemem snad tři čtvr-
tiny všech muzejních sbírek, 
nemohli jsme je vynechat ani 
při výroční výstavě – vitrína 
ukazuje keramické, bronzové 
a kostěné artefakty, především 
z rozsáhlých výzkumů a sbírek 
významného regionálního ar-
cheologa Antonína Gottwalda 
(1869–1941), ale také nákresy 
z nálezových zpráv Josefa Kví-
čaly a nejstarší muzejní katalog 
sestavený roku 1899 tehdejším 
muzejním kustodem P. Josefem 
Slavíčkem. Ze sbírky praporů 
se představuje sice jen jeden, 
ale velmi reprezentativní, který 
si nechal zhotovit a výšivkami 
hojně vyzdobit zdejší Německý 
pěvecký a hudební spolek, za-
ložený roku 1856. 

Jelikož v  muzeu prozatím 
chybí etnogra� cká expozi-
ce, snažili jsme se předvést 
co nejvíce z  bohatých kolek-
cí lidových oděvů, keramiky 
a plastik – součásti hanáckého 
kroje, ukázky vyšívaných úvod-
nic a dalších výšivek na šátcích, 
rukávcích či oplečí, úvazy šát-
ků, kordulky, opasky či boty. 
Nádherně zdobené malované 
majolikové džbány, misky, ta-
líře, kropenky a sošky svatých, 
kalamář, svícen či monstrance 
pocházejí často i  z  18. století. 
Je obdivuhodné, že tak křehký 
materiál se téměř bez porušení 
zachoval, ač mnohdy k obnově 
původní krásy musely přispět 
dovedné ruce konzervátorek. 
Vitrína s  lidovými plastikami 

nabízí dřevěné polychromova-
né sošky svatých, různé typy 
relikviářů, výjevy s  Ukřižova-
ným s  voskovými � gurkami 
a  jiné rarity. Z  kolekce pod-
maleb na skle jsme použili na 
ukázku tři – ke zcela ojedině-
lým se řadí Mariánská litanie 
s  Pannou Marií Loretánskou 
s  Ježíškem a  51 obrázky s  ně-
meckými texty.

Z  přírodovědných souborů 
je zastoupena vzorky hornin, 
nerostů a  zkamenělin geolo-
gická sbírka a  ukázkami více 
než sto let starých herbářů 
a  fotogra� í botanická sbírka. 
Geologické vzorky předvádějí 
některé z  nejstarších muzej-
ních přírůstků z  počátku 20. 
století, kdy se ještě neprefero-
valo především regionální za-
měření sbírek, takže se z těch-
to dob uchovávají ukázky rud 
např. z Příbrami, ale i z Ruska 
či Švédska. Z  původních roz-
sáhlých entomologických sbí-
rek Vladimíra Zoufala (1856–
1932) zůstalo v muzeu jen šest 
krabic brouků. 

Z bohatých sbírek výtvarné-
ho a užitého umění, které hoj-
ně předvádí historická expozi-
ce o patro níže, jsme k výstavě 
vybrali portréty muzejních 
představitelů, podporovatelů 
a  donátorů z  období počát-
ků muzea i z pozdějších let – 
Eduarda Skály, dr. Jana Kühn-
dela, Ing. Václava Součka, dr. 
Ondřeje Přikryla, Vladimíra 
Zoufala a Václava Spitznera, či 
ukázky diplomů, které získala 
významná tovačovská sbě-
ratelka Františka Xavera Bě-
hálková, jež obohatila sbírky 
prostějovského muzea o téměř 
tisíc především etnogra� ckých 
předmětů, a  dále P. � eodor 
Mayer, z jehož pozůstalosti se 

do muzea dostalo množství 
nábytku a  rovněž národopis-
né sbírky. Nedostatek místa 
neumožnil vystavit ani více 
ze sbírek plánů a map, ale šest 
zajímavých kusů doplňuje ce-
lek výstavy – mapa Moravy 
z roku 1791, mapa cukrovarů 
v českých zemích z roku 1870, 
ručně kreslený a  kolorovaný 
plán okolí Plumlova s   vrch-
nostenskými a  poddanskými 
pozemky a  lesy, existujícími 
a  zrušenými rybníky vytvo-
řený vrchnostenským inžený-
rem Josefem Fabianem před 
rokem 1800 nebo plán Pro-
stějova z  roku 1907 s  umís-
těním tehdejších úřadů, škol 
a  továren. K  národopisné, 
průmyslové a umělecké výsta-
vě konané v  Prostějově roku 
1893 navrhl čtyři varianty 
hanáckého dialektu Leopold 
Sach, kresbu provedl naduči-
tel Gustav Trupka. Na výstavě 
jsou k vidění dvě z  těchto ta-
bulí. Valná většina předmětů 
shromážděných k  uvedené 
výstavě z roku 1893 se násled-
ně stala základem sbírek nově 
vzniklého muzea. 

K  zajímavým vystaveným 
artefaktům patří zdobený ha-
nácký svatební koláč, dřevěné 
a kovové jízdní kolo zhotovené 
zámečníkem I. Schamschu-
lou v  Prostějově asi v  letech 
1870–1875, dětské sáňky nebo 
kolovraty. Po dostavbě druhé-
ho patra muzejní budovy se 
jako první v nových prostorách 
uskutečnila výstava obrazů 
a  plastik pořádaná pražským 
Topičovým salónem a  prostě-
jovskou Besedou, k níž se do-
choval zde vystavovaný plakát 
z  roku 1908 s  reprodukcí ob-
razu Jakuba Obrovského Dívka 
mezi květy.

Historii muzea si můžete 
prostudovat na  deseti pane-
lech doplněných  historickými 
i  současnými fotogra� emi, 
které dokumentují nejen děje 
minulé, ale i vše, co práce mu-
zejníka obnáší a co často není 
vůbec vidět. 

Velký podíl na přípravě sbír-
kových předmětů k  vystavení 
mají konzervátorské zásahy 
Olgy Kosíkové, Ireny Loubalo-
vé a Kateřiny Znojilové, které je 
několik měsíců připravovaly do 
patřičného lesku, za což si za-
slouží velké poděkování a  po-
chvalu. Se stěhováním těžkých 
kusů nábytku nebo historické 
skříně, v níž vystavujeme lido-
vý textil, musela pomoci pro-
fesionální � rma – tyto skříně, 
jak prokazují fotogra� e, se pů-
vodně používaly jako výstavní 
nábytek ve stálých expozicích 
20. a  30. let 20. století a  nyní 
slouží v depozitářích k uložení 
předmětů. Většinu z  324 kusů 
muzejních předmětů, které 
právě vystavujeme, jsme si 
však museli do výstavních sálů 
ve druhém patře nanosit sami. 
A  proto věřím, že přestane 
platit věta, kterou jsme použili 
jako název výstavy, a kterou si 
na nezájem návštěvníků stě-
žoval už v  únoru 1899 první 
muzejní kustod, již zmíněný P. 
Josef Slavíček, a veřejnost bude 
zvědavá, co vše se z předmětů 
ukrytých po většinu času jen 
v depozitářích dostalo na svět-
lo světa a nástěvníci se přijdou 
možná poprvé, ale doufejme 
ne naposledy podívat do mu-
zea, v  kterém někteří opravdu 
ještě nikdy nebyli.

Výstava trvá do 7. září 2014.           
PhDr. Marie Dokoupilová, 

Muzeum a galerie 
v Prostějově

„Máme zde muzeum, ale já jsem v nìm ještì nebyl.“ 
Instituce oslavuje své 120. narozeniny
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sobota 2. 8. 2014
U Kalicha 1, Farní zahrada, Prostějov

Festival se koná za každého počasí
Změna programu vyhrazena

Vstup 120 Kč / 80 Kč student, senior, ZTP
Děti do 10 let zdarma

Možnost rodinného vstupného
Projekt byl realizován za � nanční spoluúčasti 

města Prostějova
Výtěžek festivalu bude věnován organizaci Člověk v tísni

Program:
15:00 Happening na Náměstí T. G. Masaryka
          Daniel Jun / tajuplná hudební performance
15:30 Barbora Veselá / výstava obrazů
          Tereza Viková / výstava soch a kreseb 
16:00 Black & White / soul, blues, rock
17:15 Šnofonius a Modrulína / divadlo nejen pro děti
18:00 Biorchestr / trash, folk
19:15 Petrof Piano Trio / klavihrátky se smyčci
20:30 Romanika / ethno, alternativa
21:45 Fish & Fish / rock, alternativa
00:00 DJ Malda / chill out (Apollo 13)

Muzeum koèárù ve spolupráci s Olomouckým krajem 
a Vlastivìdným  muzeem v Olomouci poøádají VII. roèník 

mezinárodního srazu mistrù øemesla koláøského, 
koèárnického, mistrù opratí a milovníkù koòských spøežení 

  

JOSEFKOL 2014
19. a 20. července 2014 

zámecký park Čechy pod Kosířem - Česká republika 
So 9:00 - 18:00 - slavnostní zahájení v 10:00, Ne 9:00 - 17:00 - slavnostní ukončení v 16:00 
Zahrají: Kapela ze zámku Nezamyslice, Zahrají: Skupina Záskok Dub na Moravě

Motto: „Poselství našich předků“ 

Na co se můžete těšit? 
Hulánská jízda 

Slavnostní zahájení s vystoupením Karolíny Žmolíkové 
Ukázka královské manufaktury řemesel 

De� lé kočárů a koní za doprovodu hudby 
Projížďky v historických kočárech 

Soutěže pro děti i dospělé 
Bohaté občerstvení 

Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 60 Kč 

Partneři: 
Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila 

a za � nančního přispění Olomouckého kraje 

Angličtina pro děti HDE se bude 
loučit se školním rokem tradičně v 
Městském divadle v Prostějově. Sta-
ne se tak v pátek 27. června v pod-
večer a premiéru bude mít zároveň 
i sestřih klipů z ENGLISH HLEDÁ 
SUPERSTARS, která proběhla kon-
cem května v Brně a dokument z 
minulého letního tábora, kde An-
gličtina pro děti HDE nacvičovala 
námořnický muzikál.  

Tento rok ovšem na divokou vodu 
zapomeňte! Angličtina pro děti HDE 
ZVE VŠECHNY STUDENTY I NE-
STUDENTY na letní tábor na Tesáku 
v Hostýnských vrších, který hodlá 
proměnit na Divoký Západ. Tábor ur-
čitě není určen jen pro studenty Helen 
Doron, ale naopak pro všechny, kdo se 
chtějí v angličtině něco naučit a nebo v 
angličtině zdokonalit. Angličtina pro 
děti se přes léto snaží odpočinout od 
strukturovaných hodin a maximálně 
zaměřit nové a dosud dosažené zna-
losti v  praxi a ještě jednou v praxi. 

Tábor Wild Wild West s Angličti-
nou začíná 13. července a tématicky 
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 tábornice 
jsou WANTED!!!

Zápisy na tábor, srpnovou letní pří-
městskou školu (11. až 15. 8.) a kurzy na 
příští rok jsou v  plném proudu. 

Aktuální informace o Angličtině pro 
děti, táboře,  najdete na webu angličtiny 
na www.helendoron.cz, LC Prostějov. 
Nebo, jednoduše napište na info@ang-
lictinaprodetiprostejov.cz  nebo zavolej-
te na tel. 604 792 446.

Od malička ve výhodě

www.helendoron.cz

Angličtina pro školáky? NEJLEPŠÍ JE U NÁS!

Přijměte pozvání na ukázkovou hodinu zdarma pro Vaše dítě

„MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL“ 
POD LIPAMI - 3. ROÈNÍK

HELEN DORON ENGLISH -  ANGLIČTINA PRO DĚTI 

NA TÁBOR?! S ANGLIČTINOU: 
WILD, WILD WEST

INZERCE
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Připomínáme změny časů projekcí 
v prázdninových měsících!!!
ÚTERÝ 1. ČERVENCE

18.30 Babovřesky 2  česká komedie
aneb Z dopisů venkovské drbny…
V  hl. rolích: J.Synková, L. Plekancová-
Vondráčková, L. Langmajer, P.  Kinkinčuk, J. 
Dolanský, B. Kotiš aj., režie: Zdeněk Troška, 120 
min., mládeži přístupný, repríza, vstupné 85 Kč
21.00 Babovřesky 2

STŘEDA 2. ČERVENCE
18.30 Babovřesky 2
21.00 Babovřesky 2

ČTVRTEK 3. ČERVENCE
18.30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 
 švédská komedie
Nejdražší film v dějinách švédské kinematografie 
byl natočen na motivy bestselleru, vydaného zatím 
v 38 zemích světa!
Režie: Felix Herngren, 114 min., české titulky, 
repríza, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 100 Kč
21.00 Chraň nás od zlého  americký horor
Zločiny stíhá podivná dvojice: policista a kněz!
V hl. rolích: E. Bana, E. Ramirez, O. Munnová, 
S. Harris, režie: Scott Derrickson, 112 min., české 
titulky, premiéra, Mládeži do 15 let nepřístupná, 
vstupné 140 Kč

PÁTEK 4. ČERVENCE
18.30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
21.00 Chraň nás od zlého

SOBOTA 5. ČERVENCE
18.30 Pompeje 3D  americký akční film
Největší zkázu v dějinách lidstva přežil jen tento příběh
V  hl. rolích: K.Harrington, C.A. Mossová, E. 
Browningová aj. Režie: Paul W. S. Anderson, 102 
min., český dabing, repríza, pro mládež do 12 let 
nevhodný, vstupné 130 Kč
21.00 Chraň nás od zlého

NEDĚLE 6. ČERVENCE
18.30 Pompeje 3D
21.00 Chraň nás od zlého

PONDĚLÍ 7. ČERVENCE
18.30 Pompeje 3D
21.00 Pompeje 3D

ÚTERÝ 8. ČERVENCE
18.30 Život Adele  Art film, francouzský film
Do života dvou mladých žen vrthne láska. 
Nečekaně a  vášnivě. 35 ocenění na různých 
filmových festivalech!
V hl. rolích: L. Seydouxová, A. Exarchopulosová aj., 
režie: A. Kechiche, 179 minut, české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 9. ČERVENCE
18.30 Život Adele

ČTVRTEK 10. ČERVENCE
18.30 Love Song  americký romantický hudební film
Z náhodného setkání se zrodí hudba, která si získá 
srdce všech….
V  hl. rolích: K. Knightleyová, A. L.evine, M. 
Ruffalo  aj., režie: Jon Carney, 104 min., české 
titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 110 Kč
21.00 Joe  americké filmové drama
Drsný příběh o přátelství
V  hl. roli: N. Cage, T. Sheridan, režie: David 
Gordon Green, 117 min., české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 11. ČERVENCE
18.30 Love Song
21.00 Joe

SOBOTA 12. ČERVENCE
18.30 Love Song
21.00 Mimořádná projekce závěrečného filmu 
MFF v Karlových Varech!!! Předpremiéra!!!
Divoké historky  špan.-argen. černá komedie
Nejzábavnější film letošního festivalu v  Cannes! 
Mozaika šesti příběhů se společným jmenovatelem.
Režie: Damián Szifron, 124 min., české titulky, 
premiéra, Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč

NEDĚLE 13. ČERVENCE
18.30 Love Song
21.00 Joe

PONDĚLÍ 14. ČERVENCE
18.30 Mikulášovy patálie na prázdninách
 francouzská rodinná komedie
Kdo by neznal Mikulášovy patálie. Ty pokračují 
i  o  prázdninách…. A  prázdninové patálie patří 
k prázdninovému programu kina.
V  hl. rolích: V.Lemerciérová, K. Merad, 
F. Perrin aj., režie: Laurent Tirard, 95 min., český 
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné 
100 Kč
21.00 22 Jump Street  americká komedie
Dva přerostlí puberťácia jejich příhody na vysoké 
škole. V hl. rolích: J. Hill, Ch. Tatum, I. Cube
Režie: Phil Lord, Christopher Miller, české 
titulky, Premiéra, mládeži do 12  let nevhodný; 
vstupné 140 Kč

ÚTERÝ 15. ČERVENCE
18.30 Mikulášovy patálie na prázdninách
21.00 22 Jump Street

STŘEDA 16. ČERVENCE
18.30 Mikulášovy patálie na prázdninách
21.00 22 Jump Street

ČTVRTEK 17. ČERVENCE
18.30 Letadla 2 - Hasiči a záchranáři  
 americká animovaná rodinná komedie
Další nový díl oblíbeného titulu!
Režie:  85 min., český dabing,premiéra, mládeži 
přístupný, vstupné: 140 Kč, pro děti do 15 let: 110 Kč
21.00 Úsvit Planety opic  americký sci-fi thriller
Kdo se stane dominantním druhem na Zemi?
V hl. rolích: G.Oldman, T. Kebell, K. Russell aj,
Režie: Matt Reeves, české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 18. ČERVENCE
18.30 Letadla 2 – hasiči a záchranáři
21.00 Úsvit Planety opic 3D
Vstupné 150 Kč

SOBOTA 19. ČERVENCE
18.30 Letadla 2 – hasiči a záchranáři 3D
vstupné: 175 Kč, 
pro děti do 15 let: 145 Kč
21.00 Úsvit Planety opic 3D

NEDĚLE 20. ČERVENCE
18.30 Letadla 2 – hasiči a záchranáři 3D
21.00 Úsvit Planety opic

PONDĚLÍ 21. ČERVENCE
18.30 Letadla 2 – hasiči a záchranáři 3D
21.00 Magický hlas rebelky 
 český životopisný dokument
Marta Kubišová pohledem Olgy Sommerové
Režie: Olga Sommerová, 75 min., premiéra, 
mládeži přístupný, vstupné 100 Kč

ÚTERÝ 22. ČERVENCE
18.30 Letadla 2 – Hasiči a záchranáři
21.00 Ida  Art film 
 polsko-dánské filmové drama
Originální a poetický příběh hledání vlastní identity 
je moderní poctou klasické kinematografii 60. let.
V hl. rolích: A. Kuleszowa, J. Kuligova
Režie: Pavel Pawlikowski. 80 min., české titulky, 
premiéra, pro mládež do 12  let nevhodný, 
vstupné 95 Kč

STŘEDA 23. ČERVENCE
18.30 Letadla 2 – hasiči a záchranáři
21.00 Magický hlas rebelky

ČTVRTEK 24. ČERVENCE
18.30 Díra u Hanušovic 
 česká načernalá komedie
V hl. rolích: T. Vilhelmová, I. Trojan, L. Krobotová, 
J. Tesařová, J. Plesl, H. Čermák, S. Babčáková aj., 
režie: Miroslav Krobot, 98 min., premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč
21.00 Díra u Hanušovic

PÁTEK 25. ČERVENCE
18.30 Díra u Hanušovic
21.00 Hercules  americký akční film
Narodil se, aby se stal hrdinou….
V  hl. rolích: D. Johnson, J. Hurt, J. Fiennes, I. 
Shayková, režie: Brett Ratner, premiéra, české 
titulky,mládeži do 15 let nevhodný, vstupné 120 Kč

SOBOTA 26. ČERVENCE
18.30 Hercules 3D
český dabing, vstupné 150 Kč
21.00 Díra u Hanušovic

NEDĚLE 27. ČERVENCE
18.30 Díra u Hanušovic
21.00 Hercules 3D

PONDĚLÍ 28. ČERVENCE
18.30 Zejtra napořád  česká tragikomedie
Znovu na cestě….
V hl. rolích: P. Batěk, V. Kerekesová. F. Blažek, J. 
Lábus, J. Přeučil, K. Issová, režie: Rudolf Havlík, 98 
min., premiéra, mládeži přístupný, vstupné 110 Kč
21.00 Hercules 3D

ÚTERÝ 29. ČERVENCE
18.30 Zejtra napořád
21.00 Hercules 3D

STŘEDA 30. ČERVENCE
18.30 Zejtra napořád
21.00 Hercules

ČTVRTEK 31. ČERVENCE
18.30 Strážci Galaxie  americké sci-fi
Osud celé galaxie je v rukou poněkud nesourodé 
skupiny….
V hl. rolích: Ch.Pratt, Z. Saldanová, B. Cooper, 
V.Diesel, režie: James Gunn, 98 min., český dabing, 
premiéra, mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
21.00 Očista:Anarchie americký thriller
Pravá americká tradice
V hl. rolích: F. Grillo, M. K. Williams, Z. Gilford,
Režie: James DelMonaco, české titulky, premiéra, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

Změna programu a výše 
vstupného vyhrazena!

Možnost zakoupení lístku on-line:
http://www.klubduha.cz/kinometro70/

Kino Metro 70 Školní 1, Prostìjov, tel.: 582 329 642 
D O V O L E N Á

Středa 2.7.  Angelika
ve 21.30 113 minut, 
 vstupné: 80,- Kč
 Mládeži přístupno
Pátek 4.7. Avengers
ve 21.30 143 minut.
 vstupné:  80 ,- Kč
 Mládeži přístupno
Sobota  5.7. Revival
ve 21.30 111 minut
 vstupné: 80,- Kč                                                                    
 Mládeži přístupno
Neděle 6.7. Donšajni
ve 21.30 102 minut.                 
 Nevhodný do 12 let
Středa 9.7. Vejška
ve 21.30 85 minut.
 vstupné: 80,- Kč
 Nevhodný do 12 let
Pátek 11.7. Mafiánovi
ve 21.30 112 minut
 český dabing 
 vstupné: 80,- Kč
 Nevhodný do 12 let
Sobota 12.7. Příběh kmotra
ve 21.30  100 minut.
 vstupné: 80,- Kč
 Přístupno od 15 let
Neděle 13.7. Rebelka 
ve 21.30 představení pro děti 
 90 min.,český dabing 
 vstupné: 80,- Kč
 Mládeži přístupno
Středa 16.7. Kandidát
ve 21.30 106 minut
 vstupné: 80,- Kč
 Mládeži přístupno 
Pátek 18.7. 3dny na zabití
ve 21.30 117 min.
 vstupné: 80,- Kč
 Mládeži  přístupno 
Sobota 19.7. Rivalové
ve 21.30 123 min.
 vstupné: 80,- Kč
 Mládeži přístupno
Neděle  20.7. Já padouch II
ve 21.30 představení pro děti 
 98 minut
 vstupné: 80,- Kč
 Mládeži přístupno
Středa 23.7. Kameňák 4
ve 21.30 vstupné: 80,- Kč
 Mládeži přístupno.
Pátek 25. 7.  Přijde letos Ježíšek
ve 21.30 100 minut.
 Vstupné:    80,- Kč
 Mládeži přístupno
Sobota 26.7. 3 dny na zabití
ve 21.30 117 min.
 vstupné: 80,- Kč
 Mládeži přístupno
Neděle 27.7. Revival
ve 21.30 111 minut
 vstupné: 80,- Kč
  Mládeži přístupno.    
Středa 30.7.  Vejška
ve 21.30 85 minut
 vstupné: 80,- Kč
 Nevhodný do 12 let

Přijeďte do kina na kole, 
zdarma si jej můžete bezpečně uložit 

do stojanů v  areálu kina!!!
Změna programu vyhrazena

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

Letní kino 
Mostkovice

Kultura
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Kdo to je? Knihoběžník není 
obyčejný čtenář. Knihoběžník 
nejen čte knihy, ale tvoří i jejich 
příběhy. Každá kniha může mít 
příběhy dva. Jeden napsal do 
jejího nitra spisovatel, druhý 
můžete psát vy spolu s ostatními. 
Na lavičce v parku, pod stolem v 
kavárně, u fontány na náměstí, v 
autobuse... tam všude je možné 
najít knihy, které knihoběžníci 
rozmísťují po celé České repub-

lice i po Slovensku, kde tato hra 
vznikla. Každá kniha má na 
přebalu výraznou samolepku 
a na webu knihobeznik.cz svůj 
vlastní profil. Najděte nějakou, 
ohlaste její nález, přečtěte si ji a 
zanechejte na jakémkoli místě 
pro dalšího knihoběžníka. Nebo 
přidejte do oběhu vlastní knihu. 
Pravidla a návod jak se zapo-
jit najdete na zmíněném webu 
knihobeznik.cz. Máme zprávy o 

tom, že 6 nových knihoběžných 
knih se v průběhu června a čer-
vence bude postupně objevovat 
různě po Prostějově. Kde? Obra-
zovou nápovědu můžete hledat 
třeba na Facebooku knihovny 
(www.facebook.com/knihov-
naprostejov) nebo na knižním 
blogu nejmenované knihovnice 
(http://holkamodrookata.blog-
spot.cz/). Přejeme hezkou čte-
nářskou zábavu.

Staňte se knihoběžníkem

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

Upozornění

I letos v létě se můžete zú-
častnit dalšího kola Luštění  
s   knihovnou. Tentokrát jsme 
pro vás, ve spolupráci s   Há-
dankářským kroužkem Hanáci, 

připravili křížovku. Můžete si ji 
vyzvednout (a vyplněnou zase 
odevzdat) nejen v   knihovně, 
ale i na dalších místech v  Pro-
stějově - například také v   ně-

kolika oblíbených restauracích. 
Luštit můžete po celé prázdniny 
a v  září ze správných odpovědí 
vylosujeme pět výherců, kteří 
získají knižní odměnu.

Prázdninové Luštění s  knihovnou
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ROCKOVÉ LÉTO 
19. èervence

2014

Červenka u Litovle od 13:00
Výtěžek z akce půjde na pa-

cientský edukační onkologic-
ký program

Program:
PERSEUS
VENEFICA
BLACK BULL
KOBLÍŽCI
O5&RADEČEK
SPOCENÁ UKLÍZEČKA

Vstupné: 
140 CZK/200 CZK

Děti do 10 let v doprovodu 
rodičů vstup zdarma. Pro děti 
jízda na koních, malování na 
obličej apod. Bohaté občer-
stvení

Pořádá: ARCUS – ONKO 
CENTRUM, mediální partner 
Zdravé město Prostějova

Po roce se opět otevřou 
brány želečského statku 
a  STARTfest 2014 nabídne 
návštěvníkům pořádnou 
dávku kultury. Dvě hudební 
stage bude letos doprovázet 
veletrh neziskových orga-
nizací, spousta workshopů 
a další aktivity nejen pro děti. 
Všechno 5. července v  Želči 
u Prostějova.

Již třetím rokem bude 
areál želečského statku hos-
tit multižánrový festival 
STARTfest. Letos, 5. červen-
ce, se návštěvníci mohou tě-
šit na dvě hudební stage plné 
živé i elektronické hudby. Na 
STARTfestu 2014 se před-
staví  PRAGO UNION, He-
lemese, MessenJah, The Li-
nings, Off Axis, Svervou, The 
High Corporation a  spousta 
dalších. Kromě hudby na-
bídne festival také veletrh 
neziskových organizací, kde 
se budou prezentovat např. 
Člověk v  tísni, Amnesty In-
ternational, Červený Kříž, 
ICM Prostějov, Be Internati-
onal. Tyto a další organizace 
budou mít připraveny pre-
zentační stánky s  aktivitami 
pro děti i  dospělé a  široké 

veřejnosti bude také umož-
něno zapojit se do některého 
z dobročinných projektů.

Na programu budou také 
vystoupení a  workshopy Te-
amu Arboria, břišní taneč-
nice Jahanary nebo taneční 
skupiny TK Flow. Stanoviště 
s  jízdou na lodičce, slack-li-

ne, lukostřelbou či airso� em 
představí možnosti využití 
volného času.

STARTfest 2014 bude 
začínat tradičně již ve 14 
hodin. Pro vzdálenější ná-
vštěvníky je zajištěno sta-
nové městečko zdarma, 
které je vzdáleno cca 5 mi-

nut od areálu samotného 
festivalu. Samozřejmostí 
jsou lokální i  mezinárodní 
gastronomické pochutiny 
a  nápoje a  letos nově také 
čajovna.

Pro další informace navštiv-
te www.startfest.cz nebo www.
facebook.com/STARTfestZelec

STARTfest 2014- Multižánrový festival opìt v Želèi

 Taneční škola Šárky Milarové pořádá 

Letní taneční 
příměstský tábor 2014  

Kde : Taneční klub - Dům služeb, Olomoucká ulice, Prostějov 

Kdy : 4. - 8. srpna  2014  od 8 do 16 hodin ( 9 – 12 let) 
          11. - 15. srpna 2014 od 8 do 16 hodin  (6 – 9 let) 

zumba, latina, disco, country, hry venku, výtvarná dílna 
Cena : 1350 Kč 
www.tanecni-prostejov 

email : olomoucka.tanecniklub@seznam.cz, telefon : 602 966 222 
 

INZERCE
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Nabídka pořadů pro veřejnost - červen 2014
PROGRAM XXV. LETNÍ ŠKOLY (2014)
ZAMĚŘENÍ: MĚSÍC, VESMÍRNÝ SOUSED NAŠÍ 
PLANETY
Prázdninová setkání příznivců astronomie a nadšenců, 
které láká poodhalit některá tajemství přírody a které 
spojuje zájem o pozorování Měsíce a také dalších krás 
letní hvězdné oblohy. Nabídka je určena každému ve 
věku od 10 do 100 let. Nejsou zde žádná omezení týka-
jící se vzdělání a podobně, všichni zájemci o dění nad 
našimi hlavami jsou u nás srdečně vítáni. Zaplacením 
poplatku je možno se přihlásit kdykoliv s rizikem, že 
počet účastníků je omezený. Celkový poplatek je splat-
ný nejpozději při prvním vstupu a činí 200 Kč.

PONDĚLÍ 7. 7. Měsíc – povrchové útvary
21:00 – 21:50 hodin
Zahájení, vzájemné seznámení, organizační informace, 
krátké bezpečnostní školení, prohlídka pozorovatelny a její-
ho vybavení. Proběhne přednáška o povrchových útvarech 
na Měsíci a o tom co vše lze na něm našimi dalekohledy 
pozorovat.
22:00 – 23:30 hodin
za vhodných podmínek noční pozorování společně s veřej-
ností.
ÚTERÝ 8. 7. Vznik Měsíce
21:00 – 21:50 hodin
Přednáška o největším tajemství Měsíce, které si náš vesmír-
ný soused velmi dlouhou dobu dobře strážil - o jeho vzniku.
22:00 – 23:30 hodin
za vhodných podmínek noční pozorovací praktikum.
STŘEDA 9. 7. Pohyby Země a Měsíce
21:00 – 21:50 hodin
Povídání o historických představách i skutečných pohybech 
soustavy Slunce – Země – Měsíc, o tom jak se tyto pohyby 
projevují v poloze Měsíce po obloze a co z toho pro nás jako 
pozorovatele vyplývá.
22:00 – 23:30 hodin
za vhodných podmínek noční pozorovací praktikum.

ČTVRTEK 10. 7. Zatmění Slunce a Měsíce
15:00 – 16:00 hodin
Za vhodných podmínek pozorování Slunce
21:00 – 21:50 hodin
Zatmění je snad nejkrásnější kosmické divadlo, které nám 
příroda nabízí. A Měsíc se Sluncem jsou jeho hlavními ak-
téry. Povídání o zatměních bude obohaceno autentickými 
zážitky z cesty za úplným zatměním Slunce.
22:00 – 23:30 hodin
za vhodných podmínek noční pozorovací praktikum.
PÁTEK 11. 7. Dobývání Měsíce
21:00 – 21:50 hodin
Jak těžká byla cesta na povrch našeho kosmického souput-
níka a co vše tomu předcházelo, než se noha prvního po-
zemšťana otiskla do měsíčního regolitu.
22:00 – 23:30 hodin
za vhodných podmínek noční pozorování společně s veřej-
ností.
SOBOTA 12. 7. Vliv Měsíce na Zemi
21:00 – 21:50 hodin
Karel Čapek kdysi napsal: „…Hvězdy mají mocný vliv na 
člověka, který se na ně dívá, ale nemají jaksi vlivu na člověka, 
který civí na světelnou reklamu nebo čte v kavárně literární 
referáty…“ A skutečně je to tak. Ale navíc bychom bez na-
šeho nejbližšího kosmického souseda ani nemohli na naší 
modré planetě existovat.
22:00 – 23:30 hodin
za vhodných podmínek noční pozorovací praktikum.
Nezapomeňte se před Letní školou jednak do růžova vy-
spat a také se teple obléci, protože při koukání na hvězdnaté 
nebe, někdy i v létě pořádně zebe.
28. 7. – 1. 8. 2014 ŠKOLIČKA:
Vždy v čase 10:00 až 11:00 hodin X. ŠKOLIČKA pro 5 – 11 
leté děti zaměřená na letní hvězdnou oblohu.
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamujících 
se souhvězdími letní oblohy a  pozorovatelnými 
planetami. 
Celkový poplatek 50 Kč.

7. – 11. 7. , 14. – 18. 7. OD 10:00 DO 11:00 HODIN A OD 
14:00 DO 15:00 HODIN, 28. – 31. 7. JEN OD 14:00 DO 
15:00 HODIN „DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO“
Povídání o  Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce 
upravenými dalekohledy i  chromosférickým dalekohle-
dem. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr pobytu 
budou tvořit pohádky.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a in-
validé 10 Kč.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ 
POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST:

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pondělí, čtvr-
tek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin.
(4. 7. ve 2:00 hodiny je Země od Slunce nejdále, 152,1 mi-
liónů km.)
VEČERNÍ A  NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ 
OBLOHY DALEKOHLEDY se konají každé pondělí, 
čtvrtek a pátek od 22:30 do 23:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditel-
nost hvězd, či Slunce. V případě špatného počasí je připra-
ven náhradní program.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 
10 Kč.

VÝSTAVY/EXPOZICE:
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
VESMÍRNÝ OSTROV PRO DĚTI

OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
OPTIKA – EXPOZICE

Výstavy /expozice jsou dostupné na začátku astronomických 
pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě 
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Druhou, třetí 
a čtvrtou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.

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

Hvězda pojmenovaná lidmi 
Slunce je centrálním tělesem 
naší sluneční soustavy. Tento 
dnes samozřejmý fakt, nazýva-
ný sluncestředný (heliocentric-
ký) model, byl zjištěn až v  roce 
1542 Polákem Mikulášem Ko-
perníkem (19. února 1473, To-
ruň – 24. května 1543, From-

bork). Do té doby byl jako 
správný přijímán tzv. země-
středný (geocentrický) model 
Řeka Klaudiose Ptolemáiose 
(latinsky Claudius Ptolemae-
us nebo v angličtině Ptolemy, 
žil v  období asi 85 - asi 165 n. 
l.) předpokládající, že středem 
celého vesmíru je naše Země.  

Slunce obsahuje 99 % hmot-
nosti celé sluneční soustavy. 
Přestože je hmotnost Slunce 
úctyhodná (1,9891 × 1030 kg, 
tedy hmotnost Země převyšu-
je 332 950 x), je 109 x větší než 
Země a do slunečního nitra by 
se vešlo téměř 1  400  000 země-
koulí, jedná se mezi ostatními 

hvězdami o hvězdu malou, tzv. 
žlutého trpaslíka. Slunce nero-
tuje jako tuhé těleso, ale má tzv. 
diferenciální rotaci. Rovníkové 
oblasti se otáčejí jinou rychlos-
tí než oblasti středních šířek či 
polární oblasti. Tak například 

rotační doba na rovníku je 24,7 
dne a na slunečních pólech 34 až 
35 dní. Na 45° heliogra� cké šířky 
rotuje Slunce v periodě 28,2 dne. 
Střední doba rotace Slunce odpo-
vídá 17° heliogra� cké šířky a činí 
25,38 dne. -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - S



Město Prostějov Prostějovské radniční listyMěsto Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 24 25. června 2014

Kultura

Vernisáž výstavy proběhne v  úterý 
1. července 2014 v 15.30 hodin. Úvod-
ní slovo PhDr. Arnošt Drmola, hudba 
kapela K. R. Banda. Výstava potrvá do 
1. srpna 2014 v otevírací době RIC: PO 
– PÁ od 9 do 17 hodin, SO, NE od 9 do 
12 hodin. 

V  profesním životě se Pavel Zugar 
věnuje obchodu, ale celý život se za-
bývá výtvarnou činností. Chodil na 
ZUŠ Rousínov, kde se pod vedením 
Mgr. Pavla Malého a Jiřího Škodáka 
učil všem základním výtvarným tech-
nikám. 

Aktivně se zabývá malbou, kresbou, 
keramikou, fotogra� í, architekturou, 
designem, gra� kou a v  podstatě vším, 
co souvisí se slovy výtvarný, umělecký a 
estetický. 

Malba je pro něj základním kame-
nem, zajímá jej hlavně tvar, barva a sym-
bolika. Totálním zjednodušením se sna-
ží jít na samou podstatu věci, a proto se 
dlouhodobě zajímá o zlatý řez, tajemství 
perspektivy, poměry stran, magii čísel a 
matematický vliv na krásu a poměrovost 
věcí kolem nás. 

U keramiky se věnuje spíše sochařské-
mu projevu ze šamotové hlíny, modeluje 
busty, akty nebo užitou keramiku. Kres-
ba, akvarel a fotogra� e je pro něj základ 
pro studium a vytváření návrhů, které 
dále zpracovává například v olejomalbě. 

Architekturu a design bere jako apliko-
vané výtvarné umění, proto je považuje 
za klíčové disciplíny, které ovlivňují kva-
litu života lidí. 

Poslední dobou se hodně zabývá po-
čítačovou gra� kou a gra� kou pro děti. 
Tuto gra� ku vytváří jak ručně, tak digi-
tálně. 

Je též schopný organizátor výstav, 
nejen svých autorských, ale i různých 
společných projektů v  Rousínově a ve 
Vyškově. 

Muzeum a galerie v Prostìjovì si Vás dovoluje pozvat na

Prázdninové putování muzeem
pro dìti 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 informací 
o tom, co se uchovává v muzeu a jak, vyzkoušíte si práci kurátora nebo konzer-
vátora, 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 zají-
mavých informací o našich nejstarších dějinách, o významných nalezištích na 
Prostějovsku, zkusíte si drtit obilí na zrnotěrce, vyrobíte si jednoduchou ozdobu, 
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.

ČERVENEC 
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 mi-

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

do 7. 9. 2014 „Máme zde muzeum, ale já jsem v něm ještě nebyl“
  Výstava ke 120. výročí založení muzea v Prostějově (1894 – 2014)
   Výstava mapující 120 let vývoje prostějovského muzea, 

která představí návštěvníkům  atraktivní předměty z boha-
tých muzejních sbírek, které byly pro tuto výstavu speciálně 
zrestaurovány a připraveny, a budou prezentovány i s ukáz-
kami původní instalace.

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18
3. 7. – 31. 8. 2014 Řezby v kosti a čajový nábytek Jana Dejmala
   U počátků tvorby Jana Dejmala bylo nadšení z originálních 

japonských necuke, přidal se objev řezeb do pravěkých, inu-
itských i středověkých kostí a obliba přírodních materiálů. 
Později autor začal zkoušet zpracování kombinací dřeva, 
kostí, perleti, kovů i kamenů. Při výrobě kopií historických 
smyčců nashromáždil také spoustu odřezků ušlechtilých 
dřev a tak přidal „další výrobní program“ – kolekci „čajo-
vého nábytku“. Tak autor nazývá dřevěné mísy v  kombi-
naci s alabastrem. Jedná se o jakési prostorové kompozice 
se záměrnou stylizací a jednoduchou formou, bez použití 
dalších zdobných prvků. Všechna svá díla si navrhuje sám 
a hlavní snahou je výtvarná a technická dokonalost.

   Pro všechny, které tato technika zaujme, bude výstava zpří-
stupněna do konce prázdnin.

MUZEUM A GALERIE V PROSTÌJOVÌ, p. o.

Vernisáž výstavy Pavla Zugara

INZERCE
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Srdečně vás všechny zveme 
na vernisáž putovní česko-
-maďarské fotogra� cké výsta-
vy, která se uskuteční v  pátek 
4. července 2014 v 17 hod v pro-
storách plumlovského zámku. 
V rámci vernisáže proběhne kon-
cert Komorního orchestru Hu-
dební školy Halásztelék. Na výsta-
vě můžete shlédnout zhruba 70 
fotogra� i českých a  maďarských 
fotografů. Přijďte tedy za námi 
na zámek, nebo si udělejte pěkný 
výlet po plumlovském okolí – vý-
stava je přístupná v otvíracích ho-
dinách zámku do poloviny srpna. 
Po ukončení plumlovské výstavy 
se tento cyklus přesouvá již za 
hranice naší republiky do Maďar-
ska, pokud tedy do konce tohoto 
roku navštívíte města Budapešť, 
Halasztelék či Segedín, můžete 
narazit na naše práce i zde.

 Pavel Zugar

Výborná pro výtvarný obor 
Základní umìlecké školy 

Vladimíra Ambrose v Prostìjovì
Končí se další školní rok 

a  brzy budou žákům vydány 
výsledky jejich celoročního sna-
žení v podobě vysvědčení. Žáci 
i učitelé bilancují, co se povedlo, 
a co je naopak třeba ještě zlepšit.  
Hodně dětí by na závěr školního 
roku rádo oznámkovalo i  svo-
je pedagogy. Kdyby tomu tak 
bylo, učitelky výtvarného oboru 
ZUŠ V. A. by jistě letos dostaly 
samé jedničky!

Výtvarný obor ZUŠ V. A. na-
vštěvuje více než 300 žáků a po-
vinností pedagogů je naučit je 
nejen k lásce a dovednosti  k mal-
bě, kresbě, grafice, vkusu, historii, 
trpělivosti, tvořivosti atd. atd., ale 
i výtvarné práce žáků prezentovat 
na různých výstavách a soutěžích.

Jednou ze soutěží, kterých 
se výtvarný obor v  tomto škol-
ním roce zúčastnil, je 42. ročník 
Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 2014. Soutěž je 
každoročně pořádána k  uctění 
památky zavražděných lidických 
dětí.  Je určena pro děti od 4 do 16 
let ze všech typů škol a organizací, 
které pracují s dětmi. Letošní rok 
byl zasvěcen tématu Rodinné 
zemědělství aneb Naše zahrád-
ka a pole.  Do letošního ročníku 
se přihlásilo rekordních 27868 
prací ze 77 zemí. Porota ocenila 
1516 exponátů z 68 zemí a nej-
lepším dílům udělila 200 medailí.

Cenu poroty, která se uděluje 
za trvalou, cílevědomou a kvalit-
ní práci s dětmi, získala v  letoš-
ním roce za Českou Republiku 
ZUŠ Vladimíra Ambrose, která 
představila bohatou a zajímavou 
kolekci prostorových i  plošných 
prací.

Při slavnostním zahájení 28. 
května byly předány medaile 
Lidická růže nejlepším dětským 
výtvarníkům. Výstava bude v Li-
dicích otevřena do 31. října 2014.

Úspěšný výtvarný obor vy-
učují: Hana Palacká, Marcela 
Gruberová, Lucie Hradilová 
a Markéta Krupíková.   

Srdeèné pozvání na vernisáž s koncertem

Øeditelku ZUŠ Elišku Kunèíkovou a vyuèující Hanu Palackou 
pøijal na radnici a za úspìšnou reprezentaci podìkoval pri-
mátor mìsta Miroslav Pišśák, námìstkynì Ivana Hemerko-
vá a vedoucí odboru školství, kultury a sportu František Øíha.

Matìj Hruban, nejvyšší oce-
nìní soutìže.

Prostìjovský 
BLUEGRASS FESTIVAL 

4. roèník
12. 7. 2014 od 14:00 na náměstí T. G. Masaryka

BLUEGRASS COMEBACK, BENEFIT, 
EARLY TIMES, FIDDLE-DEDEE, 

GOODWILL, KROK, SILENT RAIN
Akce je pořádána za � nanční podpory statutárního města 

Prostějova z  grantu na oživení náměstí T.G.M. ve spolupráci 
s  organizací „VĚK VODNÁŘE“

Pro vaši prezentaci 
v Radnièních listech 

volejte tyto známé kontakty:  
Telefon: 608 723 849         

E-mail:  reklama@vecernikpv.cz, p. Klosová.
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Prázdninové výlety 
pro seniory

Přijměte pozvánku na 
červencový výlet do Rájce-
-Jestřebí a  na prohlídku 
pštrosí farmy v  Doubravi-
cích nad Svitavou. Ve čtvrtek 
17. 7. 2014 navštívíme zámek 
v  Rájci. Určitě oceníte i  pro-
cházku zámeckým parkem, 
který nám v  rozpáleném dni 
poskytne příjemný chládek 
a  stín.  Odpoledne je v  plánu 
komentovaná prohlídka pštro-
sí farmy v  Doubravicích nad 
Svitavou spojená s  ochutnáv-
kou pštrosích specialit. Farma 
sídlí v areálu zahradnictví, tak-
že účastníci výletu si mohou 
koupit pštrosí maso, pštrosí 
kosmetiku i  květiny a  bylinky 
na zahrádku. V ceně 350 Kč je 
doprava, vstupné do zámku, 
prohlídka pštrosí farmy a oběd. 
Odjezd je v 8:00 hod. od loko-
motivy u  hlavního nádraží 
v  Prostějově, předpokládaný 
návrat v 16:00 hod.

Vzhledem k  velkému zá-
jmu o  červnovou návštěvu 
Luhačovic se můžete o prázd-
ninách těšit na další výlet do 
oblíbeného lázeňského města. 
Termín bude upřesněn. Sle-
dujte aktuální informace na 
webu www.� lemon-baucis.cz 
a  v  obchůdku na nám. T. G. 
Masaryka 24.

Výlety pořádané s  pod-
porou Zdravého města 
Prostějov jsou určené před-
nostně seniorům. Přihlásit 
a  informovat se na podrob-
nosti můžete telefonicky na č. 
728 337 983, osobně na pro-
dejně  od pondělí do pátku od 
9:00 do 17:00 hod., prostřed-
nictvím webového formulá-
ře nebo emailem na adrese: 
info@� lemon-baucis.cz. 

Za Zdravé město Prostějov 
PaedDr. Alena Dvořáková, 

za provozovatele Jana 
Šmudlová

Oblastní spolek ÈÈK 
Prostìjov, Milíèova 3

Zastoupený: Ing. Lenkou 
Černochovou, ředitelkou 
úřadu

Od 30. června pondělí do 
4. července 2014 pátek pořá-
dá Český červený kříž Prostě-
jov příměstský tábor – Zdravý 
záchranář – 1. turnus.

Bude probíhat na ČČK 
Prostějov, Milíčova 3 a  bude 
zaměřen na poskytování prv-
ní pomoci. Tábor je kapacitně 
a  věkově omezen ( děti od 5 
do 8 let ), od 7.15 do 16.15 
hod.           

Cena 1250 Kč. Děti se kro-
mě praktického seznámení 
s poskytováním první pomo-
ci 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 – kou-

pání a  cachtání dle možnosti 
dětí v  Tovačově na Donbasu 
a výlet do Seče na houby a bo-
růvky.

Záloha 500 Kč, doplatek 
750 Kč v den nástupu. 

Přihlášky na mail: pros-
tejov@cervenykriz.eu nebo 
mobil : 723005411

Hlavní vedoucí: Ing. Lenka 
Černochová, ředitelka ČČK 
Prostějov

Od 14. července pondělí do 
18. července pátek bude pro-
bíhat druhý turnus.

Na 1. a 2. turnus jsou vol-
ná poslední 2 místa, proto 
jsme pro velký zájem rozšíři-
li příměstský tábor na 3. tur-
nus od 28. července pondělí 
do 1. srpna pátek. 

 Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastní-
ho spolku ČČK Prostějov

V době letních prázdnin neprobíhá v MC běžný provoz.
  POHÁDKOVÉ TÝDNY S CIPÍSKEM 

A OKOLO KOLEM S CIPÍSKEM
prázdninové programy pro rodiče s dětmi jsou 

obsazeny. Rozpis dle nahlášení.
  DODATEČNÉ ZÁPISY DO PROGRAMŮ 

MC CIPÍSEK NA OBDOBÍ ZÁŘÍ-PROSINEC 2014
proběhnou  v září. Bližší informace o progra-

mech během prázdnin e-mailem.
  BESEDA se světoznámou dětskou psycho-

ložkou PhDr. JIŘINOU PREKOPOVOU.
Zájemci si mohou rezervovat už nyní vstupenky 
na besedu, která se bude konat 15. 10. 2014 v Ná-
rodním domě e-mailem: mcprostejov@cent-
rum.cz. Prodej vstupenek proběhne v září.

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

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na èervenec 

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 prázdniny jsme pro Vás připravili:

TÁBOR  PRO  MAMINKY  
S MALÝMI  DĚTMI

Putování za zvířátky
Kdy:  6.7.-11.7.2014
Kde: Tábor Ptenský Dvorek
Tábor je určen pro maminky s malými dětmi 

ve věku od 2 do7 let a je zaměřen na podporu
pozitivního rodičovství a prohloubení vztahu 

mezi matkou a dítětem.
Hlavními body programu bude poznávání 

přírody, sportovní a výtvarné aktivity, hry a vý-
lety do okolí.

Dny plné zážitků pro maminky a jejich děti. 
Součástí pobytu bude i program, který mají ma-
minky a děti samostatně s pečovateli.

Pro maminky budou připraveny besedy na 
téma výchovy, vztahů, tvořivé dílny, cvičení ...

V této době budou pro děti připraveny aktivi-
ty s chůvami: hry, sportování, výtvarné tvoření, 
hudební a divadelní dílničky.

Aktivity podporuje Statutární město Prostějov 
a NIF Pro radost.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
PRO DĚTI OD 
6 DO 10 LET

Putování za pověstmi
Kde: Centrum pro rodinu Prostě-

jov, 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  restauraci, pitný re-
žim, výtvarný materiál, vstupné a cestovní výlo-
hy na výletech, pedagogický dozor 

Přihlášky přijímáme do konce července na tel. 
čísle 731 626126 nebo na cprpv@seznam.cz

Rodiče s jejich ratolestmi zveme do
KŘESŤANSKÉHO  MATEŘSKÉHO  
CENTRA  MATKY  MARKÉTY

od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin
Pro děti je připravena vybavená herna a další 

zázemí – knihy, hudební nástroje, kreativní ma-
teriál.

Maminkám nabízíme společenství v přátel-
ském prostředí. Za příznivého počasí možnost 
her a posezení na uzavřené zahradě s  vybave-
ním.

MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM - diskusní 
program – každou středu od 11 do 12 hod
Program pro maminky na MD, který je za-

měřen na posílení sebevědomí, sebepoznání, 
komunikační dovednosti, psychohygienu a zvlá-
dání stresu, timemanagement, ale i na vymezení 
osobních možností a perspektiv do budoucna.

Nabízíme bezplatné hlídání dětí po dobu tr-
vání programu.

Před i po programu je Vám k dispozici herna 
mateřského centra.

Každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 nabízíme dopo-
lední kroužek 

typu miniškolky První školička - určený rodi-
nám s dětmi od 2 do 4 roků.  Usnadňuje přípravu 
na nástup do mateřské školy, připravuje děti na 
separaci od rodičů a navazovaní vztahů s vrs-
tevníky v malé skupině a bezpečném prostředí, 
ale také uspokojuje potřeby dítěte po kolektivu 
vrstevníků.

Programy jsou podpořeny z dotačního pro-
gramu MPSV Rodina a ochrana práv dětí 

a Statutárním městem Prostějovem.

Pozvánka na výšlap
Přivítejme prázdniny VÝŠLAPEM 

NA VELKÝ KOSÍŘ. Odjezd v  sobo-
tu 28.6. v  10:06 z  Prostějova (místní 
nádraží) do Kostelce na Hané. Každý 
účastník obdrží v  cíli špekáček, děti 
malý dárek. Srdečně zvou ZO KSČM 
mladých Prostějov a OV KSČM Prostě-
jov. Akce se koná za příznivého počasí. 
Bližší info na tel.: 733 652 575 (Zuzana 

Böhmová). -jš-
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Prostìjovem „prosvištìl“ 
Cyklobìh proti drogám

   Ani velké až brutální horko 
nezabránilo tomu, aby již po-
sedmé do Prostějova minulé 

úterý 10. června zavítal Cyk-
lo-běh za Českou republiku 
bez drog 2014. 
Tato již tradiční akce, která má 
za sebou již celkem dvanáct 
ročníků, má za cíl upozornit 
občany ČR a  především pak 
mládež na nebezpečí a  vůbec 
na problematiku drog. Vždy 
směrem od východu na západ 
či opačně vyrazí po celé repub-
lice karavana vozidel a cyklistů, 
kteří se zastavují ve vybraných 
městech a zde na hlavních ná-
městích za účasti představitelů 
radnic, dalších politiků a široké 
veřejnosti promítají výukové 
� lmy, vystavují plakáty s  pro-
tidrogovou problematikou, 
rozdávají brožury a je také po-
depisována tzv. „Protidrogová 
charta“.
   Prostějov jako člen sítě zdra-
vých měst se do akce poprvé 
zapojil, jak již řečeno před sed-
mi lety a  patronkami se staly 
senátorka Božena Sekaninová 

a  náměstkyně primátora Alena 
Rašková. I  letos se také účast-
nili spoluběžci a  spolucyklisté 
z prostějovských středních škol, 
konkrétně Střední zdravotnické 
školy a  Střední odborné ško-
ly podnikání a  obchodu v  čele 
se svými pedagogy Martinem 
Mokrošem a  Markem Moud-
rým, kteří oba společně se se-
nátorkou Sekaninovou a  koor-
dinátorkou projektu Prostějov 
- Zdravé město podepsali proti-
drogovou chartu.
   Po programu na náměstí, 
který mimo jiné zpestřily ma-
žoretky, se vydali protidrogoví 
cykloběžci na další pouť po 
moravských a českých městech 
a slíbili, že za rok bude Prostě-
jov opět zařazen mezi vybraná 
a partnerská města.
   Pro zájemce a  eventuální � -
nanční podporovatele celého 
projektu přidáváme ještě webové 
stránky sdružení a  to www.rek-
ninedrogam.cz  -red-

Společnost

Co je mým životním posláním, 
v jaké profesi najdu v dnešní době 
uplatnění a kde nejlépe uplatním 
své schopnosti? To jsou některé 
otázky, které si kladou studenti 
posledních ročníků středních 
škol. Cyrilometodějské gymnázi-
um v Prostějově právě připravuje 
projekt, který studentům rozho-
dování alespoň částečně usnadní 
a  umožní jim vyzkoušet si vy-
branou profesi v  praxi. Projekt 
s názvem „Cílevědomě za budou-
cím povoláním“ získal podporu 
z operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost 
a je financován z Evropského so-
ciálního fondu.
„Chceme, aby žáci dlouhodobě 
pracovali na vytvoření vize budou-
cí profese a aby po skončení studia 
uměli přijmout zodpovědnost za 
vlastní profesní kariéru i život,“ vy-
světluje motivaci k  vytvoření pro-
jektu ředitel Mgr. Jaroslav Fidrmuc. 
Na Cyrilometodějském gymnáziu 
věří, že postupná systematická práce 
žáků s jejich schopnostmi a doved-
nostmi bude motivovat k  dalšímu 
studiu a  k  přemýšlení nad jejich 

budoucím povoláním. Studium 
bude navíc „okořeněno“ týdenní 
karierní praxí, kterou absolvují stu-
denti u  vybraných zaměstnavatelů 
z Olomouckého kraje, aby si zkusili, 
co všechno pracovní proces a daná 
profese obnáší. „Podobné projekty 
již fungují v zahraničí. Propojení stu-
dia s praxí je pro studenty gymnázií 
stejně důležité, jako pro studenty 
technických oborů nebo zdravotní-
ky,“ dodává Mgr. Fidrmuc. Partne-
rem gymnázia v projektu je Okresní 
hospodářská komora v  Prostějově, 
která bude spolupracovat při vyhle-
dání vhodných pracovišť.
V rámci projektu budou vytvořeny 
metodiky kariérního poradenství 
pro třídní učitele a sada pracovních 
listů pro studenty. Třídní učitelé 
absolvují vzdělání, aby mohli stu-
dentům podat pomocnou ruku při 
výběru vhodné školy nebo budou-
cího povolání a aby je systematicky 
vedli při vyplňování pracovních 
listů a  Profesního portfolia žáka. 
Všechny vytvořené materiály bu-
dou veřejnosti  dispozici na speci-
álním metodickém portálu http://
kariera.cmgpv.cz  -mn-

Studenti SOŠPO zrealizovali v rámci projektu Active 
Citizens zábavné dopoledne pro žáky základních škol 

Již třetím rokem je Střední od-
borná škola podnikání a  ob-
chodu v Prostějově zapojena do 
projektu Active Citizens. Je to 
projekt pro střední školy, který 
společně organizují společnosti 
British Council a Člověk v tísni, 
o.p.s. Active Citizens, v překla-
du „aktivní občané“, je projekt, 
jehož cílem je rozvoj komunit-
ního života ve městě. Studenti 
se musí aktivně zúčastnit toho-
to projektu - musí se stát „ak-
tivními občany“, kteří se snaží 
nějak obohatit život ve městě. 
Na úspěšné kostýmované pro-
hlídky pro seniory v  loňském 
roce navázal letošní program 
pro malé děti. Studenti si při-
pravili zábavné a poučné dopo-

ledne plné pohádek a  soutěží. 
Děti se během procházky Pro-
stějovem setkávaly s vybranými 
historickými osobnostmi a  zá-
bavnou formou poznávaly his-
torii města. Programu se zúčast-
nila stovka žáků ze 3. a  4. tříd 
Základní školy Jana Železného 
a Základní školy Majakovského 

ve  Vrahovicích. Akce začína-
la a  končila na školním hřišti 
v Rejskově ulici, kde děti plnily 
různé úkoly, sportovaly a mohly 
si také zaskákat na nafukova-
cím hradu. Poznávací cesta pak 
vedla přes dětskou knihovnu, 
Smetanovy sady na Masaryko-
vo náměstí. 

Díky 4D ultrazvuku si mohou rodièe 
v Nemocnici Prostìjov prohlédnout 
tváø svého nenarozeného miminka

Díky novému ultrazvuku, 
který uvedli nedávno do 
provozu v  Nemocnici Pro-
stějov, se mohou maminky 
podívat do tváře svého ješ-
tě nenarozeného miminka. 
Plně digitální ultrazvukový 
systém v hodnotě 1,2 milió-
nu korun nabízí excelentní 
kvalitu obrazu a rodiče mají 
možnost si fotogra� e plodu, 
včetně záznamu z  ultrazvu-
kového vyšetření, zakoupit 
a mít tak celoživotní památ-
ku na těhotenství.
Zatímco starší typ přístroje 
nabízel maminkám sice plas-

tickou fotogra� i miminka, 
tak obraz byl statický a  ne-
bylo možné pozorovat reálný 
pohyb. Nový 4D ultrazvuk 
nabízí velký prožitek nejen 
maminkám, ale i  tatínkům. 
„Obraz je tak dokonalý, že lze 
vidět, jak se miminko usmívá. 
Rodiče tak mohou s ještě nena-
rozeným potomkem navázat 
velmi silný vztah,“ vysvětluje 
primář gynekologicko-po-
rodního oddělení MUDr. 
Aleš Nevrla. Díky technologii 
4D ultrazvuku lze dítě sledo-
vat v  reálném čase a  záleží 
tedy už na něm samotném, 

co bude ochotno ukázat. Ro-
diče mohou pozorovat, jak se 
dítě v  bříšku vrtí, mohou si 
prohlédnout detaily končetin 
i obličeje. 
Maminky si na ultrazvukové 
vyšetření přinesou záznamo-
vé zařízení, jako například 
USB disk, na které jim data 
zdravotníci přenesou. Tato 
nadstandardní služba vyjde 
rodiče na 500 korun. Nejopti-
málnější období pro zobraze-
ní miminka je mezi 22. a 28. 
týdnem těhotenství.
Nemocnice Prostějov se díky 
kvalitním službám porodnic-
ko-gynekologického odděle-
ní dlouhodobě pyšní titulem 
Baby friendly hospital - ne-
mocnice přátelská k  dětem. 
Rodičkám nabízí tři samo-
statné, klimatizované porodní 
boxy se sociálním zázemím. 
Součástí vybavení je také po-
rodní vana a  velká pohodlná 
polohovatelná porodní lůžka. 
Rodička může využít přítom-
nost blízké osoby po celou 
dobu porodu zcela zdarma, 
nemocnice Středomoravské 
nemocniční byly mezi prv-
ními nemocnicemi v  zemi, 
které se rozhodly poplatek za 
přítomnost blízké osoby u po-
rodu úplně zrušit. -hs-

Cílevìdomì 
za budoucím povoláním
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Vítání dětí ze dne 12. 6. 2014

Adéla Ševčíková
Daniel Vychodil
Štěpán Zigmund
Tobias Ujec
Vojtěch Vener
Eliška Procházková
Iveta Gorcová
Tomáš Studený
Tomáš Racek
Petr Hradečný
Jakub Šťastný
Tereza Češková
Aneta Zabloudilová
Matěj Letovanec
Matyáš Štork

Nikola Maturová
Ivana Harkabuzová
Radka Rosypálková
Šarlota Janurová
Michal Sedlák
Šimon Poláček
Matyáš Kovářík
Veronika Vrbová
Jan Oliver Petricius
Vít Šustr
Kristýna Danielová
Tomáš Kousal
Tereza Marková
Adéla Jedličková
Emma Vavřičková

Seznam pøivítaných dìtí Akce plánované na prázdniny

Prázdninová otevírací doba
Od úterý 24. června 2014 má ICM Prostějov až do 

konce letních prázdnin prázdninovou otevírací dobu, tj. 
každý všední den od 10.00 do 16.00 hod. Pouze od 28. 
července do 8. srpna 2014 bude ICM Prostějov zavřeno.

Galerie pro duši
Každý všední den můžete v otevírací době ICM 

Prostějov navštívit také naši Galerii pro duši. V prů-
běhu letních prázdnin bude v Galerii umístěna výsta-
va Evropská unie v kostce, kterou připravily naše EDS 
dobrovolnice Lucie a Laura.

Prázdninové aktivity pro malé i větší
Každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod. budou pro 

malé i větší zájemce připraveny v prostorách ICM herní 
aktivity s našimi EDS dobrovolnicemi Lucií (z Francie) 
a Laurou (z Německa). Přijďte si s nimi zahrát známé i 
méně známé (společenské) hry, zaskákat si na taneční 
podložce (DDR) nebo si jen tak popovídat anglicky, ně-
mecky nebo francouzsky. Začínáme 3. července.

Pro větší zájemce připravily naše EDS dobrovolni-
ce tři � lmové národní podvečery: 

16. července – Francouzský � lmový podvečer, 
21. července – Německý � lmový podvečer,
18. srpna – Anglický � lmový podvečer. 
Těšit se můžete na pěkný � lm v originálním znění 

s českými titulky, občerstvení a popovídání o � l-
mových zážitcích s našimi dobrovolnicemi. Začátek 
vždy v 16.00 hod. Více informací najdete na našem 
webu www.icmprostejov.cz. 

ICM na STARTfestu
V sobotu 5. července se ICM Prostějov zúčastní 

3. ročníku multižánrového festivalu STARTFest 
v Želči u Prostějova. Budeme mít pro vás nachystaný 
jak informační stánek, tak zajímavé aktivity, a navíc 
se dozvíte i něco o Evropské dobrovolné službě od 
našich zahraničních dobrovolnic – Lucie a Laury. 

Cesta do minulosti, aneb Poznej Prostějov
Chcete se dozvědět víc o Prostějově a jeho historii, zasou-

těžit si a poznat nové kamarády? Je vám mezi 9 a 15 lety? 
Přidejte se k nám při dobrodružné odpolední hře po Pros-
tějově, 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. 

ICM na Setkání všech generací
Ve čtvrtek 31. července se ICM Prostějov zúčastní Set-

kání všech generací, které pořádá Prostějovská koalice 
neziskových organizací PRKNO. Akce se koná v  rámci 
Prostějovského léta. Těšíme se na vás na našem stánku na 
nám. T. G. Masaryka v Prostějově v podvečerních hodinách. 

Manželé Šte� ovi – Danuše a Václav oslavili 
60. výročí svého sňatku. 

Dne 12.6. 1954 se brali v  Mikulově, 
kde byl pan Štefek na vojně, oba žijí v  Prostějově.

Blahopøejeme

Elektromontážní � rma

NORMA RZ s. r. o., Prostějov
přijme do hlavního pracovního poměru

ŘIDIČE
 - ŘP sk. C (případně E)
 - strojnický průkaz vítán

JEŘÁBNÍKA
 - s platným jeřábnickým průkazem
      pro výstavbu energetických sítí

Nástup možný ihned!
Kontakt: norma.smutny@tiscali.cz

Schůzka po předchozí telefonické domluvě 
na tel.: 725 720 041

INZERCE
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Blahopřejeme
 V mìsíci kvìtnu 2014 oslavili své životní jubileum 

tito obèané mìsta a pøímìstských èástí: 

Září    4.9. výbor – příprava plánu práce na rok 2015
  11.9. – přednáška – Jak se neotrávit houbami – prof. Bičík 
Říjen  2.10. – výbor – příprava kavárnička
  9.10. – Kavárnička – oslava Dne seniorů

30.10. – výbor – příprava na oslavu jubilantů
Listopad  6.11. – přednáška – Botanická zahrada v Olomouci – Mgr. Cikánek
  20.11. - jubilanti – oslava pro pozvané jubilanty 
Prosinec  4.12. – výbor – příprava předvánočních oslav
  11.12. – přednáška – předvánoční posezení
Další informace: výborové schůze se konají v místnosti Domovinky na Tetíně č. 1 v 13:30 hod. 
Besedy a ostatní akce pro všechny členy se konají vždy ve 14.00 hod. v přednáškovém sále 
Národního domu. Zájezdy do divadel, vycházky, vlastivědné zájezdy a jiné akce budou vždy 
projednány na společných besedách. Případné změny si výbor vyhrazuje.

Senioøi Prostìjova, o.s.
Plán èinnosti na II. pololetí roku 2014

 70 let  Maděrková Jaroslava, Dostálová Miloslava, Rucká Jaroslava, Žádníková 
Jolana, Stašková Marie, Mgr. Kouklová Jana, Svoradová Alena, Švalbová 
Alena, Fliegerová Jana, Maťchová Drahomíra, Přikryl Josef, Ing. Spurný 
Jiří, Jakubec Alois, Nováková Jana, Dostál Vojtěch, Knížek Alois, Mikulášek 
Oldřich, Vaverka Josef, Běhalová Květoslava, Walla Jan, Friedrich Ivo, Sládek 
Zdeněk, Jančíková Milada, Krejčí Ladislav, Zatloukalová Věra, Buriánková 
Jarmila, Kocourková Miluše, Kratochvílová Maria, Ing. Večerka Josef, 
Dvořáková Anna, Jelínková Eva.

 75 let  Sacher Jiří, Žákova Emilie, Knill Bohuslav, Kýrová Marie, Soldán Zdeněk, Hrachovcová 
Květoslava, Rosická Marie, Dostál Vlastimil, Ing. Adamčík Jan, Švorcová Zdenka, Sika 
Jaroslav, Sedláčková Antonie, Tělupil Josef, Šilhánková Marie.

 80 let  Pospíšilová Marie, Sečková Jarmila, Kundrátová Marie, Krátká Květoslava, Vorálek 
Antonín, Jeníš Rudolf, MUDr. Nedvědová Marta, Kolaříková Eliška, Polášková 
Anna, Kunčíková Libuše, Novotná Dobroslava, Beck Miroslav, Zapletal František, 
Hrubý Václav 

 85 let  Fialová Jarmila, Horák Karel, Boráňová Jana, Hořínek Otokar, Vačkař Jindřich, 
Součková Libuše, Kunertová Eleonora, Vymazalová Helena, Kapuciánová 
Danuše, Vedmoch Miroslav, Žídková Ludmila, Zacharová Josefa, Vichtová 
Cecílie, Pudilová Ludmila, Čerych Ladislav, Přehnal Jaroslav, Švarcová Vlasta.

 90 let  Morávková Anežka, Koudelková Květoslava, Suchánková Jaroslava, Fialová 
Libuše, Kulhánek Jaroslav, Smrčková Dagmar 

 91 let Jiránková Božena, Krbálková Margita, Lerch Jan, Michaličová Anna

 92 let Cirková Marie, Marešová Zdeňka 

 93 let Hájková Pavlína 

 94 let Ing. Tabery Karel, Slepánková Božena

 95 let Kučírková Drahomíra

 96 let Sedláčková Emilie

100  let Jánský Alfred

 
Obèanské sdružení 
na pomoc zdravotnì 

postiženým
Vážení senioři,
Blíží se léto a proto za Vámi přicházíme s nabídkou let-
ních výletů, které budeme letos pořádat. Bližší infor-
mace o každém z nich můžete dostat na níže uvedených 
telefonních číslech nebo přímo v kanceláři OS LIPKA.

3.7.2014 – KOVO ZOO a Staré Město u Uherského Hra-
diště, odjezd v 8 hod. návrat kolem 16 hod. 
Prohlédneme si z malého vláčku výjimečnou zoologickou 
zahradu, kde jsou zvířata vyrobená z kovového šrotu, na-
vštívíme lodní restauraci a vystoupáme na maják.
 Příspěvek na autobus 260 Kč, 

8.7.2014 – Zahrady Kroměříže, odjezd v 8 hod. návrat ko-
lem 15 hod.
V loňském roce jsme se podívali na zámek, letos stihneme 
obě zahrady- Podzámeckou i Květnou.
 Příspěvek na autobus 170 Kč, 

14.7.2014 - Muzeum silnic ve Vikýřovicích a  Pivovar 
v Hanušovicích, odjezd v 8 hod. návrat 17 hod. 
Pěkný výlet a návštěva zajímavých míst, to vše tento výlet 
slibuje.
 Příspěvek na autobus 200 Kč,

17.7.2014 –Muzeum letadel a ZOO a Dinopark ve Vyško-
vě, 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 historie. 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 Mušovská 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  Uherského Hradiště , odjezd v  8 
hod. návrat kolem 16 hod.
Podíváme se do jedinečného skleněného tunelu pod rybní-
kem a do Archeoskanzenu v Modré.
Příspěvek na autobus 250 Kč,

Odjezdy na výlety jsou ze zastávky „ U Halíře“ na Brněn-
ské ulici v Prostějově a návrat je na stejné místo. ( Kromě 
výletu vlakem, kdy je sraz na hlavním nádraží a  příjezd 
tamtéž.)Přihlásit na výlety se můžete na tel. 582 360 295 
nebo osobně v OS LIPKA, Tetín 1. Upozorňujeme, že od 
21.7. do 10.8.2014 je stacionář uzavřen a tudíž není možné 
se přihlásit. K přihlášce je třeba zaplatit 50% ceny dopravy 
jako zálohu. Vstupné se bude řešit až na místě, podle toho, 
jakou se nám podaří vyřídit slevu.

Krásné léto a na viděnou na některém z výletů 
nebo v září na Akademii seniorů se těší

 kolektiv pracovníků OS LIPKA,
Tetín 1, Prostějov
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GOLFOVÝ SEN
V pondělí 19. května 2014 

studenti Moravské vysoké 
školy Olomouc zorganizovali 
turnaj v golfu, v rámci před-
mětů společenské odpověd-
nosti � rem a odborné praxe, 
nesoucí název „GOLFOVÝ 
SEN“, který byl určen pro děti 
z dětského domova Prostějov 
a Plumlov. 

Akce se zúčastnilo 16 dětí, 
které se zde naučily jak hrát 
golf. Nejdříve byly provedeni 
tréninkovým hřištěm, kde na-
trénovaly odpaly (driving) a jak 
zahrát míček na green (chip-

ping) a také hru na greenu (put-
ting). Po té si vyzkoušely nor-
mální plnohodnotnou hru, kde 
byly rozděleni do týmů, které 
soupeřily mezi sebou. Na konci 
programu byl vyhlášen vítězný 
tým a všichni obdrželi dary. 
Počasí bylo ideální a všichni si 
tento den na golfovém hřišti 
náramně užili. Rádi bychom 
poděkovali sponzorům akce: 
GOLF RESORT OLOMOUC, 
CZECH METAL s.r.o., staveb-
ní � rma HEITEL s.r.o. a Mo-
ravská vysoká škola Olomouc 
o.p.s. (MVŠO). Doležel Jiří

Kaleidoskop

Taneční sezóna 2013/2014 
vrcholí. Důkazem je Mistrov-
ství České republiky v  street 
dance show, které proběhlo 
koncem května v  Praze. Ta-
nečníci z  TŠ Hubený byli u 
toho a přivezli hned pět titulů!

První zlato a titul mistra 
ČR získal Dominik Svoboda 
s  příběhem Zahradníkův svět. 
Přestože tuto náročnou dis-
ciplínu, kde se spojuje tanec 
s herectvím, tančí teprve krát-
ce, úspěch na sebe nenechal 
dlouho čekat. Ve stejné dětské 
kategorii se dařilo i Tereze Roz-
košové, která si připsala titul 

první vicemistryně s  choreo-
gra� í Woman in black. Úspěch 
sólistů završila Diana Konečná 
s příběhem V  jiném těle a vy-
tančila čtvrté místo.

Junioři byli neméně úspěš-
ní a získali hned tři mistrov-
ské tituly. Kateřina Rozkošová 
s  Tancem hraček, duo Alice 
Flajsarová s Gabrielou Koudel-
kovou a jejich Cesta do školy 
a malá skupina s Hvězdami ve 
snu.  Alice Flajsarová ještě za-
bodovala v sólech a s Popelkou 
obsadila druhou pozici.

V  hlavní věkové kategorii 
získalo zlato duo Valentyna 

Stejskalová a Markéta Mož-
ná s  příběhem To je život. 
Stejskalová byla úspěšná i v 
sólech, kde vybojovala šesté 
místo s Flashdance. Ve velmi 
vysoké konkurenci zabodo-
vala také formace Mystery of 
CC, která vytančila čtvrtou 
pozici.

„Street dance show je velmi 
náročná disciplína, která není 
pro každého. Musíte zapojit 
své nitro, být procítění a vše 
pak vyjádřit pohybem. Což je 
velmi náročné. O to víc nás těší 
tolik titulů“, shrnula trenérka 
Monika Nevrlá. Na choreogra-

� i pracovala spolu s  Ondrou 
Berky a Martinou Vlachovou. 
Vedení TŠ Hubený tak děkuje 
trenérům za náročnou přípra-

vu, tanečníkům za vynikající 
výkony a výsledky a rodičům 
za podporu.

 Alice Molovčáková, DiS.

Hubení opìt mistry ÈR

Na Plumlovskou pøehradu
se vrací draèí lodì

Po několika letech, kdy 
byla Plumlovská přehrada 
vypuštěná, se můžeme le-
tošní sezónu opět radovat 
z  návratu vody do oblíbené 
rekreační oblasti. A  s  tím-
to je spojen i  návrat závodů 
dračích lodí, které již mají na 
plumlovské vodní ploše svou 
tradici. Letos budete mít ko-
nečně možnost po pětileté 
odmlce přijít fandit míst-
ním dračím týmům na Den 
Plumlovské přehrady, který 
se bude konat 6. 9. 2014. Pro-
stějov budou reprezentovat 

obě, dnes již dobře známé, 
posádky. V  závodech na 200 
m a  1 km vyrazí s  velkými 
ambicemi jak posádka VSJ – 
mix (smíšená posádka můžu 
a  žen), tak VSJ – Women 
(pouze ženy), které letos pod-
pořilo veřejnou � nanční pod-
porou také Statutární město 
Prostějov. Vrahovičtí draci 
a  dračice se utkají s  dračími 
týmy z  celé republiky, proto 
přijďte místní borce podpořit. 
Všem 40 domácím závodní-
kům a  závodnicím se bude 
jistě lépe pádlovat, když pocí-

tí podporu ze strany fanouš-
ků. A pokud máte zájem pod-
pořit naše závodníky i během 
letních prázdnin, zajeďte se 
podívat na Hanácký festival 
dračích lodí 23. – 24. 8. 2014 
do Kojetína. 

Vrahovická dračí jednotka, 
o.s. velmi děkuje jak městu Pro-
stějovu, tak ostatním sponzo-
rům (Obec Mostkovice, Sportex 
s.r.o. – Pro� sport, JUDr. Pavel 
Kvíčala, Účetní kancelář Jany 
Pavúčkové, Oční klinika Gemi-
ni) za � nanční podporu a věcné 
dary.

Prostìjovští kuleèníkáøi získali bronz na Mistrovství Èeské republiky družstev
Družstvo SPRESO Prostě-

jov ve složení Galíček, Kalabis 
a Coufalík vybojovalo třetí 
místo na Mistrovství České re-
publiky v kvartách. 

O víkendu 24. - 25. května se 
v kladenském a pražském klubu 
uskutečnilo MČR tříčlenných 
družstev v  kvartách. Deset nej-
lepších českých a moravských 
družstev se systémem každý 

s každým utkalo ve dvou čtvrt-
� nálových skupinách. Prostě-
jov postoupil z pražské skupiny 
do semi� nále z  druhého místa 
spolu s Jabloncem a utkali se kří-
žově s Kladnem a Brnem, kteří 
postoupili z  kladenské skupiny. 
Prostějovští hráči v  semi� nále 
a na pozdějšího vítěze z Klad-
na nestačili a obsadili tak spolu 
s Jabloncem konečné třetí místo.

Konečné pořadí:
1. Kladno A
2. Brno
3. Prostějov
4. Jablonec n/N
5. Bohumín
6. Ponětovice
7. Kladno C
8. Kladno B
9. Poruba
10. Praha
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Hoøice 2014 s Richardem Sedlákem za Dafit Moto Racing
Letošní zatáčky se nesly ve 

znamení nevyzpytatelného 
počasí. Příjezd se povedl ve 
čtvrtek večer, proběhlo vy-
balení stanů a  věcí. Během 
pátku jsme absolvovali ad-
ministrativní a  technickou 
přejímku a  plánovali strate-
gii na sobotní kvali� kace. 

Sobotní ráno nás přivítalo 
deštíkem, ale do začátku kva-
li� kace trať poměrně rychle 
osychala a  pneumatiky byla 
velká loterie. Někteří jezdci 
se rozhodli jet suché, což se 
nakonec ukázalo jako špatná 
volba. My jsme zvolili mok-
ré pneu a  i na osychající trati 
se dalo na mokrých zajíždět 
slušné časy. Z  této kvali� kace 
jsme si odnesli 3. místo. Dru-

há kvali� kace se očekávala 
jako suchá, ale těsně před ní 
opět začalo pršet. Mokré pneu 
už byly nezbytné a bylo jasné, 
že nikdo nezrychlí a  tak sta-
čilo pouze kroužit, najíždět 
kilometry a  nezahodit to. Do 
nedělního závodu jsme tam 
měli první řadu a  3. místo 
což bylo víc, než jsme doufali. 
Závod se jel jako suchý a  ani 
déšť nehrozil. Start se povedl, 
ale díky tomu, že obě kvali� -
kace se jely na mokru a neměl 

jsem na suchu najetou pořád-
ně rychlost, tak se přede mě 
během několika zatáček pár 
jezdců přesypalo a  já nebyl 
schopen toto tempo okamžitě 
akceptovat. Nakonec jsem se 
chytnul Jirku Brože a  s  ním 
závod i  dokončil na 9. místě. 
Čas jsem si zajel o půl sekundy 
horší než loni, takže nakonec 
spokojenost, že jsem se vrá-
til celý do cíle. Děkuji týmu, 
mému mechanikovi Mario 
Ryšavému, kamarádům, kteří 
za mnou přijeli mě podpořit, 
FREE-MOTO, OK RACING 
a  mému hlavnímu sponzoru 
Da� t Moto Radacing s  Davi-
dem Ouředníčkem.

V  Dymokurech na vidě-
nou!!! -rs-

Kaleidoskop

Nejstarší zpráva o hrazení města Prostějova pochází z roku 1406. Tehdy bylo město (viz tajenku) s dvěma 
branami - Selskou a Soukenickou (později Vodní a Olomouckou).           Ty        ležely při hlavní cestě na Brno a      Olomouc. 
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Nejstarší zpráva o hrazení města Prostějova pochází z roku 1406. Tehdy bylo město (viz tajenku) s dvěma 
branami - Selskou a Soukenickou (později Vodní a Olomouckou). Ty ležely při hlavní cestě na Brno a Olomouc.

Tajenka z  minulého čísla: PROSTĚJOV SE STÁVÁ SNADNOU KOŘISTÍ

Mìsto Prostìjov v køížovkách

Prázdniny jsou ideální pří-
ležitostí k  intenzivnímu po-
hybu venku, v přírodě. Rychlá 
chůze je zase ideálním způso-
bem, jak se zdravě hýbat. Po-
kud k  ní přidáte nordic wal-
kingové hole, zapojíte doslova 
celé tělo a naprosto přirozeně, 
bez přehnané námahy, zvy-
šujete svou kondici, hubnete 
a  především zmírňujete řadu 
zdravotních potíží. 

Díky projektu Zdravého 
města Prostějov prošly během 
posledních tří let stovky Pro-
stějovanů seznamovací lekcí 
s  cvičitelkou Lenkou Sehnalo-
vou. Lidé, kteří se k  tomu do-
sud neodhodlali, mají i  v  čer-
venci hned dvě šance dozvědět 
se vše podstatné o  technice 
a zdravotních přínosech nordic 
walkingu - severské chůze se 
speciálními holemi. V  Kolá-
řových sadech u  hvězdárny se 

lekce koná v úterý 15. července 
v 17 hodin. “Výšlap” po polních 
a lesních cestách v okolí Plum-
lova tentokrát proběhne ve stře-
du 30. července. Sraz je na ná-
městí v Plumlově ve 14 hodin, 
bus z  prostějovského nádraží 
jede ve 13.30 a ve 13.45 hodin. 
Pokud nemáte vlastní hole nebo 
používáte trekové hole a chcete 
si vyzkoušet nordicové, přihlas-
te se předem telefonicky nebo 
SMS na čísle 732 635 360, pří-
padně mailem na adrese Sehna-
lovalenka@seznam.cz. Nezapo-
meňte uvést svou výšku. 

V  červenci pravděpodob-
ně proběhnou další lekce NW 
v  lázních Skalka, které orga-
nizuje zdejší obecní úřad. Do 
uzávěrky tohoto vydání Prostě-
jovských radničních listů ovšem 
nebyly známé termíny, proto 
v případě zájmu sledujete strán-
ky www.lazneskalka.cz.  -red-

Nordic walking v èervenci

Pozvánka na mezinárodní 
šachový turnaj v Prostìjovì

Od roku 2000 pořádá oddíl 
šachů Sportovního klubu Pro-
stějov mezinárodní šachový 
turnaj jednotlivců hraný na 
zápočet do Listiny osobních 
koe� cientů ČR (ELO) a také 
do mezinárodního FIDE ELO.

    Turnaj nejdříve nesl jméno „Jonáš 
Open na počest dlouholetého předse-
dy oddílu pana MUDr. O. Jonáše.

 Od roku 2006 nese turnaj ve svém 
názvu jméno generálního sponzora 
této akce � rmy Wisconsin eng.  

Na pořádání této významné ša-
chové akce se podílelo vždy i město 
Prostějov a také Olomoucký kraj, 
který tuto jednu ze tří nejvýznam-
nějších akcí v kraji také podporuje. 
I letos jsou již přihlášení šachisté 
z  ciziny. Přihlásili se zatím šacho-
ví zástupci z  Ruska IM Volodin a 
z Egypta je ohlášený Ragaa Hasan, 
který loni obsadil 5. místo.

Turnaj se bude hrát tradič-
ně v  zasedacím sále Národního 
domu a to od soboty 16. Srpna, 
kdy v 15:00 hodin začne 1. kolo, 
až do soboty 23. srpna, kdy bude 
turnaj ukončený vyhlášením vítě-
zů ve 14:30 hodin.

Přihlásit se může každý registro-
vaný šachista nejpozději do 10. srp-
na 2014 u ředitele turnaje p. Virglera 
na email: Karel.Virgler@seznam.cz. 
Ubytování je zajištěno v  internátu 
na ul. Pod kosířem za cenu 180 Kč 
za noc. Vstup do turnaje je 500 Kč 
děti do 18 let,  důchodci a stálí účast-
níci této akce mají slevu. Turnaj se 
hraje na 9 kol. Čas na partii je 1:30 
+ 30 minut do konce partie s přidá-
váním času 30 vteřin na tah. Vítěz 
turnaje obdrží vedle diplomu také 
� nanční odměnu 5000 Kč.

Více informací naleznete na 
www.ssok.cz. Ing. Karel Virgler
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Sport

Prostìjovský velodrom poprvé v letošní sezónì 
ožil dráhovou cyklistikou
Velodrom Prostìjov, 30. kvìten – 1. èerven 2014, Èeský pohár v dráhové cyklistice 

Českým pohárem v  drá-
hové cyklistice byla otevřena 
sezóna dráhových závodů 
na prostějovském velodro-
mu. Závodit se započalo už 
v  pátek dopoledne, konec 
závodního programu byl 
v neděli po poledni. I závod-
ní program byl v  podstatě 
rozdělen do třech samostat-
ně vyhodnocovaných omnií, 
omnia sprinterského, stíhací-
ho a bodovacího. 

V pátek se začalo se sprinty, 
sprinterské disciplíny jsou do-
ménou závodníků a  závodnic 
brněnské Dukly a ani tentokrát 
tomu nebylo jinak. V juniorech 
zvítězil Jiří Janošek před Jiřím 
Fantou a  Josefem Maxmiliá-
nem Junkem, všichni z  Dukly 
Brno. Neztratili se ani prostě-
jovští závodníci, Luděk Helis se 
umístil na 5. místě, Jirka Šána 
na 7. místě a Dan Chytil na 10. 
místě, Matyáš Strupek pak na 
13. místě. Mezi juniorkami/
ženami kralovala Sára Kaňkov-

ská, druhá se umístila Natálie 
Šrůtková, třetí pak Ema Kaň-
kovská, všechny slečny vozí 
dresy v  barvách  Dukly Brno. 
Domácí Kristýna Mráčková se 
umístila na hezkém 4. místě, 
Eva Planičková pak na 11. mís-
tě. V  kategorii kadetů zvítězil 
Martin Čechman z  Cyklote-
amu Ostrov, výborné druhé 
místo obsadil prostějovský 
Martin Šmída, třetí místo bral 
Tomáš Čapek z TJ Kovo Praha. 
Další z kadetů pořádajícího od-
dílu Petr Kret se umístil na 12., 
Vilém Bajer pak na 19. místě. 

Stíhací omnium bylo slože-
no ze stíhacího závodu jednot-
livců a  družstev. V  juniorech 
zvítězil Lukáš Slavík z Apache 
Loko Trutnov, druhý se umís-
til domácí favorit Luděk Helis, 
třetí místo patřilo Michalu 
Kohoutovi z  Dukly Praha. 
Další ze závodníků ve žluto-
modrých barvách Jiří Šána 
obsadil lichotivé čtvrté místo, 
Daniel Chytil pak místo šesté 

a Matyáš Strupek místo osmé. 
Kategorii juniorek/žen opa-
novaly závodnice z Rakouska, 
které do Prostějova přivezl 
trenér Jiří Mikšík. Zvítězila 
Marlene Schilling, před dru-
hou Verenou Eberhard a  třetí 
Stephanii Strobl. Domácí Eva 
Planičková obsadila místo 
šesté, Kristýna Mráčková pak 
místo deváté. V kadetech zví-
tězil Daniel Babor z  TJ Kovo 
Praha, před týmovým kolegou 
Tomášem Čapkem a  třetím 
Petrem Klabouchem z  Velo-
-klub Cirkl České Budějovi-
ce. Z  domácích závodníků se 
nejvíce dařilo Petru Kretovi, 
který obsadil solidní 7. mís-
to, Martin Šmída pak bral 11. 
místo, Vilém Bajer 15. místo 
a  Daniel Polanský, jakožto 
mladší žák, pak 22. místo. 

V  rámci bodovacího omnia 
byl na programu bodovací 
závod jednotlivců a  dvojic. 
V  juniorech zvítězil Michal 
Kohout před domácím Luď-

kem Helisem a  Lukášem Sla-
víkem. Další z  prostějovských 
závodníků Dan Chytil obsadil 
velmi hezké 5. místo, Jiří Šána 
12. místo a Matyáš Strupek pak 
22. místo. V kategorii juniorky/
ženy zvítězila Sára Kaňkovská 
před týmovými kolegyněmi 
Natálií Šrůtkovou a  Emou 
Kaňkovskou. Naše Kristýna 
Mráčková obsadila slušivé 4. 
místo, Eva Planičková 8. mís-
to. V  kadetech zvítězil Daniel 
Babor, před druhým Tomášem 
Čapkem a třetím Dušanem Va-

vrekem z TJ Favorit Brno. Náš 
Martin Šmída obsadil 7. místo, 
Petr Kret a Vilém Bajer pak 18., 
respektive 20. místo. První zá-
vody letošní sezóny na prostě-
jovském velodromu se povedly, 
počasí závodníkům a závodni-
cím přálo a k vidění byly zají-
mavé sportovní výkony a sou-
boje. Je potřeba poděkovat 
všem partnerů klubu, zejména 
pak Olomouckému kraji a Sta-
tutárnímu městu Prostějovu, 
kteří pořádání závodů � nančně 
podpořily. 
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Prostějovské radniční listy
Další roèník fotbalových soutìží už minulostí

1. SK Prostìjov opìt na špici  MSFL
Šlágrem jarní sezóny moravské 

části třetí nejvyšší tuzemské fot-
balové soutěže jakoby kulminoval 
výkon našich fotbalistů. Opava, 
vracející se po roce do II. ligy, totiž 
byla především šťastnějším týmem. 
„Musím před kluky smeknout za vy-
nikající výkon, za ty tři roky u týmu 
je to asi to nejlepší, co jsme schopni 
na trávníku vyprodukovat,“ cenil si 
umění svých svěřenců trenér Fran-
tišek Jura. Porážka 0:1 odstartovala 
nevydařenou sérii, v   níž mrzí pře-
devším domácí prohry s   Mikulovi-
cemi a sestupujícím Žďárem. „Mrzí 
mě zpackaný konec sezóny, protože 
jsme hráli dobře a  otáčeli jsme zá-
pasy. Hráči musí pochopit, že takhle 
se za Prostějov liga nehraje,“ vyjád-
řil se k  jalovému výkonu v předpo-
sledním utkání Jura. „Druhý ročník 
po postupu je vždy nesmírně těžký 
a  obhajoba umístění, byť s   nižším 
bodovým ziskem by se určitě dala 
považovat za nesporný úspěch. 
K   tomu je ale potřeba udělat ještě 
poslední krok a to je minimálně bod 
v   posledním utkání na půdě Břec-
lavi. “Třetí můžeme být i v  případě 
porážky, ale to už musíme čekat na 
zaváhání soupeřů. Věřím, že se nám 
to povede na hřišti a uhrajeme si to 
sami“.

Velmi dobrou partu vytvořili na 
hřišti i  mimo něj starší dorostenci 
do 19 let. V   konečném účtování 
překonali bodový zisk svých 
předchůdců, přestože 
vzhledem k  úbytku jed-
noho týmu sehráli 
o  dva zápasy méně. 
Velká škoda zby-
tečných bodových 
ztrát po remízách s  
papírově slabšími 
týmy, v   nichž ja-
koby chyběla zdra-
vá motivace – jinak 
by je totiž umístění 
v   nejlepší trojici 
soutěže neminulo. 
A co je z  hlediska dal-
šího vývoje prostějov-
ského fotbalu nejpodstat-
nější – v   týmu vyrůstají silné 
individuality, konkurenceschopné v   
mužském fotbale. Nejde jen o největší 
„hvězdu“ Honzu Šteigla, který vstřelil 
v  MSFL už dva góly, ale také stopera 
Marka Hlocha nebo gólmana Jakuba 
Klimeše.

Slušně si vedli ve své kategorii U17 
naši mladší dorostenci. I zde vyrůstají 
osobnosti jako Petržela, který už „válí“ 
za U19 a nakoukl i do A-týmu, Got-
twald, Blahoušek a  další. Umístění v   
polovině tabulky a cenná vítězství nad 
Baníkem či Zbrojovkou skýtají kva-
litní základ pro budoucí tým starších 
dorostenců. To se bohužel nedá říci 
o nejmladší dorostenecké kategorii do 
16 let, která se celou sezónu potýkala s  
rozpačitými výsledky, ty však ne vždy 
odpovídaly předvedené hře. Jejich 

umístění ve spodních patrech tabulky 
ale není tím nejzásadnějším kritériem 
pro hodnocení dorosteneckého fotba-
lu v  Prostějově.

V  žákovských ligách se neztratily ani 
naše čtyři týmy od 12 do 15 

let, naopak – v  katego-
rii třinácti a čtrnácti-
letých dosáhli kluci 

kvalitních výsled-
ků a  umístění 
v   první pětce. 
Ani jejich ka-
marádi se za 
své výkony 
rozhodně sty-
dět nemusejí. 
Kvalitu proni-
kání do fotba-
lového umění 

zvyšují také pří-
pravky, které přes 

zimu získaly díky 
nově postavené budově 

šaten pro dorostence vlastní 
zázemí. Vůbec areál za Olympijskou 
ulicí se už za necelé dva měsíce se 
startem nové sezóny promění v   mlá-
dežnické centrum schopné konkurovat 
i špičkovým moravským klubům. Kro-
mě už zmíněného sportovního zázemí 
a dvou renovovaných travnatých ploch 
bude v   areálu od srpna k   dispozici 
i kvalitní občerstvení.

Toto vše by samozřejmě nebylo 
možné bez � nančních příspěvků mi-
nisterstva školství i statutárního města 
Prostějova. Právě na obyvatelích naše-
ho města, kteří si vyberou zanedlou-
ho své zastupitele na radnici, i  těch, 
kterým město vytvořilo prostředí pro 
jejich podnikatelské aktivity, bude zá-
ležet další rozvoj prostějovského fot-
balu.

Sport
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ØIDIÈE PRO MEZINÁRODNÍ 
KAMIONOVOU DOPRAVU 
• Požadujeme ŘP sk. C,E, 
• profesní průkaz, 
• kartu řidiče, 
• psychologické vyšetření.
• Praxe vítána, angličtina výhodou. 

VODICA, s.r.o., tel.: 582 384 770
Praxe vítána, angličtina výhodou. Praxe vítána, angličtina výhodou. 
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Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE  
objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301 
poradna: 582 391 254  
798 46 Brodek u Konice 3   objednavky@nadeje-byliny.eu     
www.nadeje-byliny.eu
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Provádíme kompletní 
stavební práce včetně 
těch menšího rozsahu

774 655 459, 608 538 035

KVALITA   
ZA ROZUMNOU CENU!  

* nový název * nové stroje * známé místo...

navštivte inovované studio

VIBROSTAR
OLOMOUCKÁ 10, Prostějov, od 1. července 

pod novými majiteli

přijďte si zacvičit na
NOVÉ VIBRAČNÍ 

PLOŠINY 
S 3D VIBRACEMI
rezervace: 773 198 645

Než vám spravíme dùm, 
mùžete opravit své tìlo...



Zahradnictví v Brněnské ulici
PRODEJ MERUNĚK, BORŮVEK, 

MALIN... ČESNEKU. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Otevřeno: PO- PÁ od 8 hod do 16 hod.     Telefon:  777 727 680

PRODEJ MERUNĚK, BORŮVEK, PRODEJ MERUNĚK, BORŮVEK, PRODEJ MERUNĚK, BORŮVEK, 
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