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zlatnictví Kalábová + K 
v Prostějově není naší PobočKou 

ani obchodním Partnerem

Společnost SEZAKO 
Prostějov s. r. o.

PŘIJME ŘIDIČE – STROJNÍKA
sacokanalizačního vozu 

na pobočku SEZAKO Praha

Životopis zasílejte na adresu: praha@sezako.cz, tel. +420  733  321  498, p. Racl

požadujeme: 
• fyzickou zdatnost 
•  řidičské oprávnění skupiny C, E  

s  platným profesním průkazem 
• časovou flexibilitu 
• dobrý zdravotní stav 

nabízíme: 
•  dobré platové  

podmínky 
•  ubytování zdarma  

zajištěno

STING uzavřený investiční fond, a.s. 
nakupuje nemovitosti v okrese Prostějov

Koupíme Vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu. 
Peníze do 2 dnů od podpisu kupní smlouvy. 

Exekuce, zástavy ani dražba nejsou překážkou.  
Využijte naší nabídky a zrealizujte svůj prodej 

pod dozorem České národní banky. 
Kontakt: Irena Černá, irena.cerna@rksting.cz,

  tel: +420 606 662 813 
www.rksting.cz
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Zářijová výroèí
V   měsíci září si připomínáme tři 

významná výročí. Před třemi sty lety – 
v sobotu 8. září 1714, na svátek Narození 
Panny Marie, byl posvěcen mariánský 
sloup na tehdejším Velkém náměstí 
v Prostějově. Jako výraz poděkování za 
ochranu Panny Marie před morem jej 
nechal vybudovat prostějovský rodák, 
měšťan a  advokát moravské provincie 
Karel Antonín Schellenberger. Tato 
hodnotná barokní kamenosochařská 
práce vyniká ladností, dekorativní zdob-
ností, proporcionalitou  a zvláště pozla-
cenou soškou Panny Marie. Od roku 
1958 je nemovitou kulturní památkou 
a tvoří významný architektonický prvek 
náměstí T. G. Masaryka.

„Kdo vcházíš, věz, že rokem 
1894/1895 zřízena byla tato městská 
vyšší škola obchodní, aby vzděláním 
odborným vzpružen i  povznesen byl 
stav obchodní ku blahobytu vlastnímu 
a spolu ku zmohutnění celého českého 
národa,“ čteme na pamětní desce ve 
vestibulu prostějovské obchodní aka-
demie. 18. září totiž uplyne 120 let od 
zahájení výuky. Šlo o první školu tohoto 
typu na Moravě. Připomeňme, že u její-
ho založení stál tehdejší starosta města  
Karel Vojáček.  O její další rozvoj se za-
sloužili starostové Prostějova Josef Wait, 
Josef Horák a  Ondřej Přikryl a  první 
dlouholetý ředitel školy Hugo Raulich. 
Obchodní akademie v   Prostějově vy-
chovala tisíce odborníků a zaujímá vý-
znamné místo v   našem vzdělávacím 
systému. 

Před osmdesáti lety – 9. září 1934  – 
byla otevřena pro veřejnost botanická 
zahrada založená městem na pozem-
cích zrušeného hřbitova v   ulici Laza-
rety (dnešní ulici Lidická). Iniciátorem 
myšlenky jejího zřízení byl profesor 
reálky Václav Spitzner. K  „otcům za-
kladatelům“ patřili středoškolští učitelé, 
milovníci flóry a přírody i veřejní čini-
telé města František Havránek, P. Franti-
šek Starý, Bohumil Hacar, Rudolf Wolf, 
Karel Bezdíček, Vilém Otáhal a  další. 
V  roce 2012 byla pojmenována po vý-
značném ochránci přírody a botanikovi 
Petru Albrechtovi. Nedávno byla rozší-
řena o další část směrem k  jezdeckým 
kasárnám. Byla tím obohacena o růžo-
vou zahradu a popínavé rostliny. Naše 
botanická zahrada představuje  oázu 
zeleně, relaxace i  poučení. Je krásná 
především na jaře, když vše začíná roz-
kvétat a v  létě, kdy doslova hýří barvami 
nejrůznějších letniček a dalších rostlin. 
Skutečně stojí za to ji navštívit.

 Hana Bartková

Periodický tisk – Prostějovské radniční listy vydává Statu-
tární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14 Prostějov, 
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ZPRÁVY MĚSTA   4 - 10

 � Premiér Sobotka navštívil Prostějov

 � Město navazuje spolupráci se srbským Prijepolje

 � Revitalizace náměstí T.G.Masaryka začne

 � Průzkum ukázal spokojenost občanů s  místním společenstvím

INFORMACE  strany 11 - 14

 � Lístky na Hradišťan jsou k  mání

 � Tvoje správná volba opět v  Prostějově

 � Nebuďte lhostejní ke svému okolí

 � Na zdravotnické škole odstartuje další kurz pro seniory

KULTURA  strany 15 - 22
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 � Úspěchy cyklistů
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Distribuci Radničních listů zajišťuje
Česká pošta, a. s.

V případě problémů s doručováním Radničních listů 
je možno volat paní Piňosové Marii - 731 132 452, 

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.

Premiér Bohuslav Sobotka zavítal do Prostějova. Před radnicí ho přivítal primátor města Miroslav Pišťák.  
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V  minulých Prostějovských radničních listech vyšel na stra-
ně 8 článek paní Jitky Chytilové, předsedkyně SON Prostějov 
s  výše uvedeným názvem. Autorka se omlouvá za omyl v textu 
vyúčtování služeb, správné znění je: „Zvyšování nájemného  ne-
lze provést jednostranně. Pouze dohodou obou stran, a to pouze 
do výše 20% jednou za 3 roky   a jen u dříve regulovaných ná-
jmů.“ ZA SON Prostějov Jitka Chytilová, předsedkyně, 

Kostelecká 17, PV, tel: 605  765 505

Odbor obecní živnosten-
ský úřad Magistrátu města 
Prostějova provedl ve měs-
tě  Prostějově a v jeho správ-
ním obvodu   za 1. pololetí 
2014 celkem  301 živnosten-
ských kontrol. Bylo uloženo 
137 blokových pokut v  cel-
kové výši 97.500,- Kč, ve 
správních řízeních byly ulo-
ženy pokuty v  celkové výši 
16.000,- Kč a náklady řízení 
ve výši 8.000,- Kč. OŽÚ také 
řešil v  přestupkovém řízení 
3 případy neoprávněného 
podnikání.

Živnostenský úřad „sankč-
ně“ zrušil 17 živnostenských 
oprávnění (ztráta bezúhon-
nosti, konkursní překážka, 
nedoložení právního důvodu 
k sídlu), 1 živnostenské opráv-
nění bylo sankčně pozastave-
no.

Živnostenské kontroly byly 
v  1. pololetí 2014 zaměřeny 
mj. na tyto oblasti:

- kontrola zákazu nočního 
prodeje v  bazarech a  zasta-
várnách

Na území města Prostějo-
va bylo zkontrolováno všech 
73 provozoven, ve kterých si 
podnikatelé oznámili výkon 
uvedené činnosti.  U  žádné 
z  nich nebylo zjištěno poru-
šení zákazu nočního prodeje. 
Ale v 11 případech byly zjiště-
ny při těchto kontrolách záva-
dy (např. provozovna nebyla 
označena v  souladu s  živnos-
tenským zákonem, došlo ke 
změně provozovatele, aniž by 
bylo živnostenskému úřadu 
oznámeno zahájení a ukončení 
činnosti v  provozovně), které 
byl nucen živnostenský úřad 
sankcionovat;

- kontrola hostinských 
a obchodních provozoven

 S  ohledem na povinnost 
prodejců lihu a lihovin mít od 
18. 4. 2014 k  prodeji koncesi 
bylo prověřeno 211 subjektů 
se zjištěním 1 přestupku ne-
oprávněného podnikání, kdy 
byly v  omezené míře prodá-
vány lihoviny v   malém pro-
dejním zařízení, aniž by měl 
prodejce koncesi. 

I  v  rámci těchto kontrol 
byly zjištěny jiné správní de-
likty, za které bylo zatím ulo-
ženo 36 pokut, 24 subjektů je 
v řešení;

- kontrola pojištění cestov-
ních kanceláří

Každoročně v  průběhu 
prvního pololetí provádí živ-
nostenský úřad kontrolu ces-
tovních kanceláří, u  kterých 
se mj. zaměřuje na existenci 

platného pojištění kanceláře 
pro případ úpadku. V této ob-
lasti nebyly u cestovních kan-
celáří, které mají sídlo nebo 
provozovnu ve správním ob-
vodu Prostějova, zjištěny ne-
dostatky.

Nejčastější 
správní delikty:

Z  výsledků živnostenských 
kontrol vyplynulo, že nejčas-
těji (až v 75 % zjištění) podni-
katelé neplní svou povinnost 
předem oznámit živnosten-
skému úřadu zahájení nebo 
ukončení činnosti v provozov-
ně.  Je zapotřebí si uvědomit, 
že údaje o provozovnách jsou 
součástí veřejného živnosten-
ského rejstříku (dostupný na  
www.rzp.cz), proto živnos-
tenský zákon vynucuje tuto 

povinnost pod hrozbou sank-
ce (kterou musí živnostenský 
úřad při zjištění nedostatků 
uložit vždy). 

Dalším častým zjištěním 
je nedostatečné označení 
provozovny, neoznámení 
změn v osobě odpovědného 
zástupce nebo neprokázání 
právního důvodu k  adrese, 
kterou uvedl podnikatel 
jako své sídlo a která je od-
lišná od jeho bydliště.

Odbor obecní živnosten-
ský úřad spolupracuje při 
výkonu dozorové činnosti 
s Městskou policií Prostějov, 
dále také s  ostatními orgány 
státní správy, např. s  ČOI, 
KHS nebo celním úřadem, 
v  některých případech pře-
dává svá zjištění i  Státnímu 
úřadu inspekce práce.

 Zdroj: OŽÚ Prostějov

Zpráva o kontrolní èinnosti Odboru obecní
živnostenský úřad za 1. pololetí 2014

Krátkodobé uzavření 
místních komunikací
První neděli v   září, 7. 9. 

2014, od 14:30 do 16:30 budou 
uzavřeny pro silniční provoz 
následující místní komunikace: 
nám.T. G. Masaryka, Žižkovo 
nám.,  ul. Wolkerova (pouze 
místní komunikace), Sádky, 
ul. Komenského, Netušilova 
ul., nám.E. Husserla, Vojáč-
kovo nám, Hlaváčkovo nám., 
Skálovo nám., ulice Fugnerova 
a Kravařova. V   souvislosti s   
tímto bude také zákaz vjezdu z  
Vápenice na Vojáčkovo nám.  a 
z   Přikrylova nám. na Skálovo 
nám. Signalizační zařízení na 
přechodu pro chodce na ul. Pa-
lackého (u pošty) bude po tuto 
dobu vypnuto. 

Vyloučení silničního pro-
vozu v  uvedené době a na vy-
jmenovaných komunikacích je 
z   důvodu zajištění bezpečnos-
ti všech účastníků silničního 
provozu po dobu konání Pro-

stějovského městského běhu. 
Průjezdnost pro záchranné 
a bezpečnostní složky je bez 
omezení.

Případné změny v   uza-
vírkách můžete sledovat na 
www.bezeckezavody.cz .

Děkujeme všem 
za pochopení  

a ohleduplnost.
Za pořadatele 

Ing. Luděk Coufal 

Pořadí deseti problémů v našem městě, 
jak je vidí obèané v roce 2014

Během horkých letních dnů, do 31. 7. 2014, se mohli občané Prostějova vyjadřovat k problé-
mům, které vzešly z jednání červnového Fóra Zdravého města Prostějova. Každý se tak mohl 
vyjádřit, co by chtěl ve „svém“ městě změnit.

A jaké jsou výsledky ankety po vyhodnocení a celkové pořadí problémů?
1.   plynulost dopravy na cyklostezkách
2.   kulturní akce na náměstí
3.   byty zvláštního určení pro soc. slabé
4.   participační rozpočet
5.   vytvoření nových atraktivních turistických webových stránek
6.   nový park za nemocnicí
7.   rozšíření preventivních programů proti soc. vyloučení
8.   výstavba sportovní haly na míčové sporty
9.   snížení hlukové zátěže u dálnice
10. školní psycholog na všech základních školách
(procenta označují  počet  hlasů v anketě pro dané řešení)
 PaedDr. Alena Dvořáková, 
 koordinátorka projektu Zdravé město Prostějov

Změny jízdních řádů autobusových 
linek od 31. srpna 2014

V neděli 31. 8. 2014 dojde 
na základě připomínek cestu-
jících ke změnám některých 
jízdních řádů dálkových au-
tobusových linek FTL a linek 
MHD v Prostějově. 

Na základě požadavků za-
městnanců v prostějovské 
průmyslové zóně budou prove-
deny úpravy linek MHD 7 a 9 
zajišťujících návoz do této ob-
lasti. Spoje linky MHD 7 budou 
v ranních a nočních hodinách 
prodlouženy do zastávky Prů-
myslová zóna B. Na lince MHD 
9 dojde také k posunu odjezdu 
ranního spoje od nemocnice 
z 4:40 na 4:37 hodin z důvodu 

přestupu na autobus a vlak do 
Olomouce. Nově bude zaveden 
na lince MHD 4 spoj s odjez-
dem v 17:55 hodin do Doma-
myslic a na lince MHD 6 spoj 
s  odjezdem v  18:15 z  Doma-
myslic.

Nově bude odjíždět auto-
bus na lince 780960 Olomouc 
– Prostějov – Brno v  10:17 
hodin z  Prostějova přímo do 
Brna. Na dálkových linkách 
jsou od července nabízeny 
akční slevy – zpáteční jízdné 
a sleva 60+ (pro občany starší 
60ti let).

Bližší informace o  změnách 
lze získat v  Informační kance-

láři FTL, tel. 582 333 181 nebo 
na www.ftl.cz. Nové jízdní řády 
budou také na celostátním por-
tálu http://jizdnirady.idnes.cz

Dřívější ukončení 
provozu cyklobusu

- v souvislosti s úplnou uza-
vírkou silnice Ptení, Holubice 
– Lipová, Seč a pokračováním 
opravy průtahu silnice II/150 
v  Protivanově bude ukončen 
provoz cyklobusu v  neděli 24. 
8. 2014. Spoje linek 780710, 
780720, 780721 budou jezdit 
od 26. 8. 2014 podle objížďko-
vých jízdních řádů. Děkujeme 
za pochopení.

Omluva autorky článku  
Někteří pronajímatelé  

nerespektují zákonné normy



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

27. srpna 2014 Strana 5

Prostějovské radniční listy Informace

INZERCE

Předseda vlády ČR Bohu-
slav Sobotka navštívil v  úte-
rý 29. července 2014 v rámci 
svých pravidelných pracov-
ních cest Prostějovsko. Pre-
miér jednal s  vedením 
města Prostějova i  poslanci 
a  senátory Olomouckého 
kraje. Společně diskutovali 
o  aktuálních tématech regi-
onu, jako je zaměstnanost, 
dopravní infrastruktura 
a školství. 

Premiér dále navštívil i  pra-
coviště Územního odboru Po-
licie ČR Prostějov, kde mimo 
jiné při tiskové konferenci řekl: 
„Myslím si, že je potřeba pod-
pořit policisty, kteří jsou takzva-
ně v první linii v boji se zloči-
nem. Prostějovským policistům 
děkuji zejména za vynikající 
výsledky v  řešení běžné krimi-
nality, jako jsou krádeže kol, ba-
revných kovů či vykrádání aut. 
Ocenění si prostějovští policisté 

zaslouží i  za úspěšné realizace 
na úseku drogové kriminality“. 

Problém s běžnou kriminali-
tou vnímá i policejní prezident 
Tomáš Tuhý: „Obecně je potře-
ba posílit běžný výkon služby, 
aby byly hlídky v ulicích vidět“.

Vedoucí Územního odboru 
Prostějov Pavel Novák, k  tomu 
doplnil, že počet policistů 
v Prostějově je v současné době 
tabulkově naplněn a dále sdělil: 
„V  letošním roce byl územní 

odbor posílen o  osm tabul-
kových míst a  za poslední rok 
bylo přijato 16 nových policistů, 
což je bezmála 10% celkového 
stavu. Tento nárůst se projeví 
postupně, protože noví policis-
té procházejí nejdříve zhruba 
ročním policejním výcvikem,“ 
upřesnil plukovník Novák. 
Předseda sněmovního výboru 
pro bezpečnost Roman Váňa 
dále zmínil i důležitost investic 
do policejní techniky. „Více než 

polovina dopravních prostřed-
ků je na hranici životnosti, což 
je třeba brzy změnit, aby byl 
výkon policejní služby co neje-
fektivnější“ dodal Roman Váňa. 

Následně navštívil premiér 
Sobotka společnosti FTL - First 
Transport Lines a  MUBEA - 
HZP, kde s  jejich vedením dis-
kutoval o podpoře vlády českých 
podnikatelů. Pracovní cestu do 
regionu zakončil jednáním se zá-
stupci města Kostelec na Hané.

Premiér Bohuslav Sobotka v Prostějově

Premiér si prohlédl výrobní halu společnosti MUBEA - HZP 
v průmyslové zóně. Diskuze se vedla o podpoře podnikatelů 
a potenciálních rozvojových projektech. 

Ve společnosti FTL se setkal s prezidentem mezinárodní do-
pravní firmy Ing. Jaroslavem Hanákem.

Na prostějovské radnici diskutoval premiér s radními v zasedací místnosti. Premiér pochválil Prostějov 
za skvěle fungující průmyslovou zónu a hovořilo se také o vynikajícím hospodaření města.

Snímek z tiskové konference v prostorách prostějovské Policie ČR. Předseda vlády ocenil vý-
borné výsledky Územního odboru Policie ČR Prostějov v boji proti běžné kriminalitě. (Zleva 
předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost Roman Váňa, premiér Bohuslav Sobotka, po-
licejní prezident Tomáš Tuhý, ředitel Krajského ředitelství Olomouckého kraje Jaroslav Skříčil 
a vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov Pavel Novák). 
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Letní měsíce jsou pro mnohé obdobím odpočinku, pro strážníky to neplatí
I přesto, že hlavním úkolem 

městské policie je zabezpečování 
místních záležitostí veřejného po-
řádku v  rámci působnosti obce, 
nechybí v činnosti strážníků pre-
ventivní činnost. 

Hlídky denně navštěvují místa, 
která jsou z  hlediska kriminality 
značně riziková. Mezi tyto patří 
zejména parkoviště, sídliště, garáže. 
Velkým lákadlem zlodějů bývají 
neuzavřené vchody, otevřené dve-
ře do sklepů, koláren či nedovřené 
okenice. Strážníci se v ulicích setká-
vají s nezajištěnými vozidly. Roztr-
žitý řidič je schopen zapomenout 
klíčky ve dveřích vozu, či přímo 
v zapalování. Velmi vyhledávaným 
artiklem chmatáků jsou jízdní kola 
a otevřený vchod do bytového 
domu jim k těmto krádežím vyslo-
veně nahrává. Navíc období letních 
prázdnin, kdy řada lidí tráví svůj 
volný čas mimo bydliště, je velice 
rizikové. Proto hlídky v  nočních 
hodinách obchází vchody a více 
jak tři sta z nich již zkontrolovaly. 
Přes veškeré úsilí strážníků není 
možné město zcela ochránit před 
kriminální činností pachatelů, ale 
právě pečlivou prací hlídek se v po-
slední době podařilo zadržet osoby 
podezřelé z protiprávní činnosti, a 
to například při krádeži benzínu. 

K události došlo před jednou ho-
dinou v  noci, při kontrole parko-
viště na ulici Anenská, si hlídka po-
všimla podezřelého pohybu dvou 
osob. Ty, jakmile spatřily služební 
vůz, rychle nastoupily do vozidla. 
V  okamžiku, kdy se hlídka ocitla 
v jejich blízkosti, byl cítit jasně zře-
telný zápach benzínu. Při kontrole 
zaparkovaných vozidel byl nalezen 
plastový kanystr a na silnici skvrny 
od vyteklého paliva. Z  dvojice se 
jednomu podezřelému podařilo 
utéci. Jednalo se o mladíka, který za 
čtyři měsíce dovrší plnoletosti. Jeho 
komplic ve věku 19 let popsal sled 
událostí i předložil doklad totož-
nosti svého parťáka. Jeho občanský 
průkaz totiž ležel na sedadle vozu 
a z fotografie bylo patrné, že jde o 
uprchlíka. V automobilu bylo ná-
řadí, vrtačka, nálevka. O události 
byla informována Policie ČR, která 
si na místě mladého muže převzala 
k dalším úkonům. Za zmínku stojí 
zásah hlídky, kdy po druhé hodině 
v noci za pomocí městského kame-
rového systému byl zjištěn v oblasti 
ulice Anenská neosvětlený vůz 
tažený na laně. Vyslaná hlídka po-
dezřelé zastihla na ulici Foerstrova. 
Na výzvu k zastavení spuštěnou 
stopkou a rozsvíceným majákem 
osádka zareagovala prudkým při-

dáním plynu a objetím služebního 
vozu přes chodník po trávě. Tímto 
ovšem čtyřiadvacetiletý řidič ta-
ženého vozu situaci nezvládl a ve 
smyku narazil do policejního auta, 
což mělo za následek přetržení lana 
a vjetí do křoví. Muž se ale nemínil 
lehce vzdát.  Hbitě vyběhl z vozidla 
a snažil se utéci, avšak jeho záměr se 
mu nepovedl. Rychlým zákrokem 
strážníků byl přibližně po padesáti 
metrech zadržen v ulici G. Preisso-
vé. Skončil v poutech. Jeho komplic 
zanechal po sobě na ulici Čecho-
vická vůz s proraženými pneuma-
tikami. Nepojízdné vozidlo nalezla 
druhá hlídka. Celá událost i se 
zajištěnou osobou byla předána na 
místě policistům k dalším úkonům 
pro podezření z odcizení taženého 
vozidla. Ke zranění na žádné straně 
nedošlo. Vyčíslená škoda na služeb-
ním voze činí 35 000 Kč. 

Strážníci se v  letních měsících 
soustředí nejen na zloděje, ale pro-
vádí řadu preventivních kontrol, 
jak již bylo výše uvedeno. Dalším 
úkolem je činnost zaměřená na 
venčení psů. Zde jsou zaznamená-
ny případy, kdy občané nemají vše 
v pořádku. Například hlídka zjistila 
ženu, která neměla přihlášeného 
psíka a zaplacený poplatek. Z dů-
vodu, že se dotyčná přestěhovala 

z cizí země do města teprve před 
třemi měsíci, byla na tuto povin-
nost nejprve upozorněna a postup 
jí byl řádně vysvětlen.  I přes svůj 
slib se během deseti dnů na úřad 
nedostavila. Obdobný případ zjiš-
těn u muže, který i přesto že, čtyři 
měsíce bydlí v Prostějově, svého psa 
přihlášeného na magistrátu nemá. 
Obě události byly předány pří-
slušnému správnímu orgánu pro 
podezření z  přestupku dle §46/2 
přestupkového zákona č. 200/1990 
Sb., neboť chovatel je povinen při-
hlásit označeného psa do evidence 
vedené Finančním odborem a to 
do 30 dnů, což v těchto případech 
bylo porušeno. Pravidla stanovuje 
obecně závazná vyhláška č.4/2009. 
Ve správním řízení je možné uložit 
pokutu až do výše 30 000 Kč.

Cílem městské policie je mít 
město, ve kterém se občanům bude 
hezky žít. K  tomuto je ovšem za-
potřebí i pomoc veřejnosti. Stále se 
děje mnoho případů, kdy jsou lidé 
zapomnětliví, roztržití a těmito ne-
duhy nahrávají určité skupině lidí. 
Své o tomto ví cyklista, který svůj 
bicykl bez uzamčení ponechal před 
hospůdkou.  Posléze byl nemile 
překvapen, neboť jízdní kolo mu 
bylo odcizeno. Mladá žena si odlo-
žila kabelku na lavičku a odešla do 

nákupního centra. Po návratu již 
své věci nenalezla.

 Na druhé straně patří poděko-
vání mnoha občanům, kteří jsou 
všímaví a ihned reagují na situaci, 
oznámením na operační středisko 
městské policie. Opět příklad z ne-
dávné minulosti, kdy muž nahlásil 
otevřenou garáž. Majitel měl štěstí, 
jeho nedopatření se tentokrát obe-
šlo bez újmy. Při kontrole vnitřních 
prostor garáže nezjistil žádné odci-
zení svých věcí.

 Závěrem tedy ještě jednou dě-
kujeme všem, kterým není lhostej-
né dění v našem městě.   -ja-

Delegace z Prostějova zamířila do srbského Prijepolje
Na pozvání nejen srbských 

kolegů z Mezinárodní policejní 
asociace   IPA - regionu Prije-
polje, ale i samosprávy města 
Prijepolje se v týdnu od 29.7. do 
3. 8. 2014 vypravila na návště-
vu  delegace IPA České sekce, 
územní skupiny 223 Prostějov, 
spolu se Sportovním klubem 
policie Moravan Prostějov, ve-
dená jejími předsedy Josefem 
Francem a Pavlem Hlaváčem. 
O dva dny později se k  nim 
připojily také zástupkyně měs-
ta Prostějova Jaroslava Tatar-
kovičová a Jana Gáborová, jež 
dostaly mandát k projednávání 
partnerství obou měst, a záro-
veň vedoucí Územního odboru 
policie v  Prostějově plk. Pavel 

Novák, který nemohl z důvodu 
návštěvy premiéra Bohuslava 
Sobotky a policejního prezi-
denta Tomáše Tuhého v Prostě-
jově odjet spolu se svými kolegy.

„Naše návštěva navazovala na 
několik předchozích setkání se 
srbskými partnery, kdy poslední 
se uskutečnilo v červnu letošního 
roku v Prostějově. Srbští kolegové 
nás přijali velmi vlídně, prezento-
vali nejen výsledky své práce, ale 
snažili se nám ukázat také něco 
z krásné přírody, která obklopuje 
Prijepolje. Stejně srdečného přijetí 
se nám dostalo i u vedení města 
Prijepolje. Nutno dodat, že nám 
bylo ctí reprezentovat nejenom 
policii a Českou republiku, ale i 
náš, prostějovský region. Stejně 

tak jsem potěšen, že navázaná 
policejní družba může napomoci 
i ke spolupráci regionů Prostějov a 
Prijepolje,“ uvedl vedoucí Územ-
ního odboru Policie ČR v Prostě-
jově plukovník Pavel Novák.

Vedoucí Odboru kancelář 
primátora Magistrátu města Pro-
stějova Jaroslava Tatarkovičová 
projednala s předsedou rady Pri-
jepolje Vukosavem Tomaševičem 
možnosti spolupráce na úrovni 
obou měst: „Není překvapením, 
že stěžejní oblasti možného part-
nerství se otevírají na poli kultury, 
sportu a turistiky. Srbská strana by 
měla velký zájem také o navázání 
kontaktů s našimi zemědělskými 
organizacemi. V  nejbližší době 
proto oslovíme vytipované pros-
tějovské organizace a nabídneme 
jim kontakty pro případné navá-
zání užší spolupráce. Jsem pře-
svědčena, že srbská strana nám 
má co nabídnout, stejně jako my 
jim,“ dodala Tatarkovičová. 

Spolupráci se srbskou stranou 
odstartovali představitelé IPA 
České sekce, územní skupiny 
223 Prostějov a v  letošním roce 
se podařilo navázat i kontakty 
na úrovni měst Prostějov a Pri-
jepolje. V červnu letošního roku 
podepsali Memorandum o zá-
měru spolupracovat primátor 
města Prostějova Miroslav Pišťák 
a starosta Prijepolje Emir Hašim-
begovič.  -jg- - jf- Jednání na srbské radnici v Prijepolje.Smlouva o spolupráci mezi IPA Prostějov a Prijepolje.

Podpis memoranda na radnici v Prostějově.
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Rada města nevyhověla žádosti 
současného majitele rybníku 
v  Krasicích o  odkup pozemků 
v  jeho bezprostřední blízkosti. 
Město bude naopak usilovat o od-
koupení vodní nádrže do svého 
vlastnictví.

Radní ve svém rozhodnutí 
zohlednili nesouhlasná stanovis-
ka k  prodeji břehů vodního díla 
dotčených odborů magistrátu, 
vodosprávního úřadu i  Komise 
koncepce a  rozvoje. „Stavební 
úřad prodej nedoporučil z důvo-
du jejich stávající funkce krajinné 
zeleně, dále jejich navrhované 
zařazení do ploch veřejných pro-
stranství, které by měly zajišťovat 
prostupnost území bez jakýchko-
liv omezení, tedy veřejně přístup-
ných ploch, které v případě okolí 
rybníka mají sloužit k  rekreaci 
obyvatel uvnitř města. V podob-
ném duchu se vyjádřil Odbor 
rozvoje a  investic Magistrátu 
města Prostějova, který zásadně 
nedoporučil odprodej uvedených 
pozemků, a to z toho důvodu, že 
jsou nedílnou součástí plochy 
historického veřejného prostran-
ství,“ vyjmenoval některé nesou-
hlasné argumenty Jiří Pospíšil, 
první náměstek primátora.

Odbor správy a údržby majet-
ku města vyzval vlastníka vodní 
nádrže, aby podrobněji písemně 
sdělil své záměry. Ke dni zpraco-
vání materiálu 18. července však 
neobdržel žádnou informaci tý-
kající se této záležitosti. „Krasic-
ký rybník je tradičním prvkem 
původní vesnické zástavby, má 
hodnotu jak environmentální, tak 
také rekreační a estetickou. Pova-
žujeme za nanejvýš vhodné, aby 
takový veřejný prostor vlastnilo 

Statutární město Prostějov,“ do-
dal Jiří Pospíšil. 

Stanovisko prvního náměstka 
primátora podpořili v úterý odpo-
ledne zastupitelé města na svém 
mimořádném zasedání. Pověřili 
ho jednat o  podmínkách odkupu 
krasického rybníku do vlastnictví 
města. V  diskuzi zazněly názory 
podporující jeho komplexní revi-
talizaci.

Ing. Petra Mejzlíková, vedoucí 
oddělení sekretariátů OKP  

Magistrátu města Prostějova 

Rada města na své poslední 
schůzi projednávala nutnost 
posílit rozpočet správy a údržby 

veřejné zeleně ve městě. Důvo-
dem jsou klimatické podmínky. 
Brzký nástup teplého počasí 
v letošním roce spojený s dostat-
kem srážek i v letním období si 
vyžádá větší rozsah údržby trav-
natých porostů.

Zatímco na jaře se město rado-
valo, že ušetřilo na zimní údržbě, 
na sklonku léta naopak řeší nutné 
navýšení položky údržby trav-
natých ploch. „Vlivem teplého 
počasí na jaře 2014 bylo zahájeno 
sečení trávy ve městě již v dubnu, 
tedy o měsíc dříve, než je obvyklé. 
V současné době se dokončuje po-
slední, v pořadí čtvrté pořadí seče-
ní travnatých ploch ve městě, což 
je opět zhruba o měsíc dříve než 

v  minulých letech,“ uvedla Ivana 
Hemerková, náměstkyně primá-
tora. Náklady na jeden koloběh 
sečení travnatých ploch ve městě 
jsou kalkulovány na zhruba 1,5 
milionu korun. V červenci a srpnu 
došlo vlivem kombinace teplého 
a deštivého počasí také ke značné-
mu výskytu náletové zeleně podél 
krajnic a  na chodnících. „Musí 
být provedeno mimořádné che-
mické ošetření a následné a ruční 
dočištění od náletové zeleně,“ zdů-
raznila Ivana Hemerková s tím, že 
celkové náklady se mají pohybovat 
kolem 600 tisíc korun.

  Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 
 města Prostějova

Teplé a deštivé poèasí přináší
vyšší náklady na údržbu zeleně

Pozemky kolem krasického 
rybníku město neprodá

Rada města na své posled-
ní schůzi schválila výsledky 
zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavby „Revita-
lizace náměstí T. G. Masa-
ryka – kuželna.“ V  souladu 
s  doporučením komise pro 
hodnocení nabídek rozhod-
la zadat veřejnou zakázku 
společnosti Skanska, která 
předložila ekonomicky nej-
výhodnější nabídku.

Předpokládaná hodnota za-
kázky činila 25 milionů korun, 
přičemž vítěz zadávacího říze-
ní nabídl cenu 19,5 milionů 
korun. Projekt řeší komplexní 
revitalizaci středové části ná-
městí T. G. Masaryka. Mezi 
stěžejní stavební práce patří 
rekonstrukce zádlažby se sou-
visejícími terénními úpravami 
a odvodněním. Realizací pro-
jektu dojde k  nárůstu zpev-

něných ploch a  tímto k  vý-
znamnému zkapacitnění pro 
pořádané akce. Zelené plochy 
budou opatřeny novou závla-
hou, zeleným travnatým ko-
bercem s  doplněním nových 
stromů a prvků zeleně. Řešené 
prostranství bude vybaveno 
modernějším a  jednotným 
mobiliářem – lavičkami, koši 
na odpadky, stojany na kola 
a pítkem. Součástí projektu je 
také rekonstrukce osvětlení.

Stavební práce budou zahá-
jeny po Prostějovských hanác-
kých slavnostech. „Centrální 
část náměstí bude zadlážděna 
prvky identické velikosti, jako 
jsou nyní, ale nové kostky mají 
větší hloubku pro zajištění 
lepší stability. Stejné prvky již 
byly použity při rekonstrukci 
chodníku za Národním do-
mem. V  prostoru takzvané 
malé kuželny před muzeem 
bude podle požadavku památ-
kářů položena dlažba 20x20 
centimetrů. Vyjednali jsme, že 
to nebudou kamenné kostky, 
lidově označované jako ko-
čičí hlavy, ale hladká řezaná 
dlažba, kterou máme napří-
klad v Uprkově nebo Kostelní 
ulici,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, 
náměstek primátora.

  Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí Magistrátu 

 města Prostějova 

Průzkum spokojenosti Prostějovanů se životem ve městě

Sedmým rokem se v  Pro-
stějově zkoumá spokojenost 
občanů se životem ve městě. 
Výsledky letošního šetření, 
jež probíhá podle standardi-
zované evropské metodiky, 
potvrzují, že lidé jsou se živo-
tem v  Prostějově dlouhodobě 
spokojeni. Index obecné míry 
spokojenosti se od roku 2012 
udržuje na stejné hodnotě, a to 
7,1 bodu. Míra spokojenosti 
vyjádřená v  procentech je za 
sledované období od roku 2008 
nejvyšší a dosáhla 85%. Prostě-

jov se tak blíží k  nejlépe hod-
noceným městům v rámci celé 
České republiky.

„Tento indikátor zjišťuje a vy-
čísluje subjektivní pocit spoko-
jenosti občanů s městem, ve kte-
rém žijí a pracují, bezprostředně 
odráží jejich pocit kvality života. 
Letošní průzkum potvrdil, že 
v Prostějově velmi výrazně pře-
vládá počet spokojených obča-
nů. S  městem jako místem pro 
život a bydlení je spokojeno pět-
aosmdesát procent respondentů. 
Jedná se o nejvyšší hodnotu od 
počátku měření,“ uvedla Alena 
Rašková, náměstkyně primá-
tora, s  tím, že stejné hodnoty 
bylo ještě dosaženo v roce 2011. 
Ovšem v onom roce činil index 
průměrné spokojenosti o  jednu 
desetinu bodu méně než letos. 
„Index průměrné spokojenosti 
za rok 2014 je 7,1 bodu. Na této 
konstantní úrovni se udržuje až 
poslední tři roky,“ podotkla Ale-
na Rašková.

V  oblasti veřejných služeb 
stoupla oproti loňskému roku 

spokojenost se sociálními 
a  zdravotními službami, ma-
teřskými a  základními školami. 
Žádná z vybraných oblastí veřej-
ných služeb se poprvé od roku 
2008 nepohybuje pod hranicí 
šesti bodů. Hodnocení bezpeč-
nosti na modelových situacích 
zaznamenalo oproti roku 2013 
snížení spokojenosti, ovšem i tak 
57% občanů hodnotí veřejný po-
řádek v Prostějově jako lepší než 
v  jiných městech. V  hodnocení 
městského prostředí Prostějova-
né nejvíce oceňují kvalitu parků 
a  zeleně, přičemž u  tohoto kri-
téria bylo dosaženo nejlepšího 
ohodnocení od začátku sledová-
ní v roce 2008. „Je velmi potěšu-
jící, že v  hodnocení ekonomic-
kých ukazatelů došlo ve srovnání 
s rokem 2013 ke zlepšení spoko-
jenosti u všech kritérií, ať již je to 
úroveň nezaměstnanosti, mož-
nost dobré rekvalifikace, pod-
pora novým podnikatelským 
subjektům, ale také spokojenost 
občanů s  investičními akcemi 
města a hospodaření s jeho ma-

jetkem,“ vyjmenovala Alena 
Rašková. 

Dotazníkové šetření proběhlo na 
vybraném vzorku 800 občanů Pro-
stějova. Byl použit standardizovaný 
dotazník, který byl upraven pro 
potřeby města Prostějova. Šetření 
proběhlo v období května a června 
2014 formou řízeného rozhovoru. 
Proškolení tazatelé náhodně oslo-
vovali obyvatele města podle da-
ných věkových kategorií. Výsledky 
byly zpracovány Střední odbornou 
školou podnikání a obchodu.

Průzkum proběhl v rámci reali-
zace projektu Zdravé město a míst-
ní Agendy 21 a postupu dle oficiální 
sady Kritérií místní Agendy 21 sle-
dování  A1 - Spokojenost občanů 
s místním společenstvím, indikáto-
ru ze sady Společných evropských 
indikátorů a dohodu o partnerství 
s Týmovou iniciativou pro místní 
udržitelný rozvoj (TIMUR). 

Kompletní výsledek dotazní-
kového šetření naleznete na www.
prostejov.eu  

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí 
Magistrátu města Prostějova

Revitalizace náměstí
T. G. Masaryka
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Je konec prázdnin a  kromě 
mimořádného zastupitelstva na 
konci července je hladina pros-
tějovské politické přehrady do-
cela klidná. Vypadá to, jakoby 
takovou jedinou prázdninovou 
přeháňkou byl trapas s  lístky na 
operní koncert. Ne, ani k němu se 
nechci vyjadřovat. Jsem rád, že se 
v našem městě taková akce bude 
konat a jsem jen rozpačitý z její-
ho managementu směrem k těm 
nejdůležitějším - divákům. 

Uprostřed července jsme s dět-
mi z plaveckého oddílu absolvovali 

každoroční letní tábor. Letos jsme 
oslavili 30 let od jeho prvního roč-
níku pořádným závěrečným celo-
denním lijákem. Nedovedu spočí-
tat, kolik dětí  již na louce v Boršově 
u Moravské Třebové běhalo, jedlo, 
spalo, probouzelo se do slunečných, 
deštivých i  mlžných rán. Není to 
tak důležité. Důležité je, že fenomén 
takových táborů na loukách pod 
stany, na vodách nebo v lesích  exis-
tuje a že se najdou nadšenci, kteří 
je provozují. V dnešní době již není 
zcela samozřejmé takto trávit znač-
nou část dovolené. A tak patří velký 
dík všem, kteří se takto, ale i jinými 
formami, rozhodnou prožít s dět-
mi část jejich prázdnin. Díky všem 
těm vedoucím, náčelníkům, in-
struktorům, kuchařům, trenérům, 
skautům, orlům, sokolům, vodá-
kům a dalším, kteří se snaží v rámci 
volného času pomoci z našich dětí 
něco vykřesat a něco ze sebe sama 
jim předat. Věřím, že až oni nebu-
dou moci, ponesou štafetu jejich 
práce právě někteří z jejich součas-
ných svěřenců dál. 

V tom je ten veliký smysl. Kdyby 
to současní nadšenci a dobrovolní-

ci nedělali, bude to konec jednoho 
fenoménu našeho života. Možná si 
ani neuvědomujeme, že od dob Ja-
roslava Foglara jde o dědictví vprav-
dě národní, které má svou cenu 
a svou hodnotu. Jen si ji možná ne-
uvědomujeme, neboť je pořád ještě 
součástí našeho života. A to je dobře.

I  když pod hladinou tohoto 
prázdninového klidu cítím i  sám 
prožívám zrod volebního vulkánu, 
který na sebe zcela jistě po prázd-
ninách upozorní s plnou silou, teď 
se raději vraťme, ještě alespoň na 
chvíli, do Prázdninova s pohledem 
kousek nad Prostějov, na Plumlov-
skou přehradu. Je krásné po tolika 
letech tam opět vidět plachetnice 
s větrem v plachtách. Jakoby si za ta 
léta bezvodí odpočinuly a s plnou 
vervou se pustily opět do své plavby. 

I  nám skončí letošní období 
pracovního bezvodí a  vyplujeme 
opět kus dál k plavbám na řekách 
našich osudů. K tomu Vám, přátelé, 
za všechny zastupitele TOP09, přeji 
v  poprázdninovém období dobrý 
vítr i dobrou vodu.

Aleš Matyášek, předseda klubu 
zastupitelů za TOP09

Město, kde žiji a chci 
pomáhat rozvíjet

Vážení spoluobčané,
 uběhly skoro 4 roky a opět 

se ucházíme  o  Vaše hlasy při 
komunálních volbách do za-
stupitelstva města Prostějova. 
Věřím, že i v opoziční roli jsme 
Vás nezklamali, že jsme přispěli 
k tomu dobrému, co se v Pros-
tějově vykonalo a upozorňovali 
a  hlasitě poukazovali na to, se  
nám a ani Vám ve městě nelíbí 
nebo co zasluhuje nápravu.

 Opoziční role neznamená 
v našem pojetí  nic nepochválit 
a  vše kritizovat. Jsme a  chce-
me být nadále objektivní, ale 
i zdravě kritičtí. Však také v na-
šem Volebním programu pro 
nadcházející volební období 
oceňujeme a chceme pokračo-
vat ve vyrovnaných městských 
rozpočtech. Oceňujeme, že 
když v  celostátním měřítku 
dluh na jednoho obyvatele je 
okolo 160 tis. Kč, tak v Prostě-
jově  bude skoro nulový.  Vždy 
jsme souhlasili a budeme sou-
hlasit s investicemi, které ulehčí 
život našich občanů, jako jsou 
cyklostezky, opravy chodníků, 
nebo budování a  vylepšování 
dopravní infrastruktury, silnič-
ních obchvatů města, péči o ze-
leň či postupnou opravu zámku 
a historický objektů města.

Co jsme vždy kritizovali 
a kritizovat budeme, pokud by 
i  po letošních volbách město 
nenaslouchalo Vám, občanům 
města. Jak je možné, že stávající 
koaliční zastupitelé  nereagují 
odpovědně na Petice města, ať 
se už týkají dle mého názoru 
největšího problému města, 
a  to prodeje nejlukrativnější 
části centra města „za hubič-
ku“ firmě Manthelan a k tomu 
doposud nevyjasněné investici 
„jakéhosi“ nákupního cent-
ra se současným zbouráním 
nenahrazeného KAScentra 
(stále přetrvává nesoulad mezi 
záměrem města o  využití po-
zemků v centru města vyhláše-
ným již 4.11. 2008 a obsahem 
Smlouvy o smlouvě budoucí), 
či odmítnutí Petice za vznik 
základní školy při Cyrilome-

todějském gymnáziu, která 
by rozšířila spektrum a  kon-
kurenci na základních ško-
lách spojenou s  vyšší kvalitou 
školství v  okrese Pv. Takové 
pohrdaní občany města Pros-
tějova již nechceme připustit. 
Nechceme ani připustit město 
s přebujelými hracími automa-
ty, chceme město bez hazardu, 
jak se to již podařilo v několika 
jiných obcích a městech.

Naše strana, přestože od je-
jího založení uplynulo více jak 
90 let, má jedno z nejmladších 
stranických vedení, je stranou 
osvědčenou, tradiční, spočíva-
jící na křesťanských základech 
známých přes 2 tisíce let, která 
klade důraz na rodinu s dětmi, 
na pomoc potřebným, kteří se 
do svízelné situace ne vlastní 
vinou dostali, (stále je živá Lu-
xova sociální trampolína), péči 
o seniory. Jsme strana otevřená 
, a proto budeme usilovat o Vaše 
hlasy, o hlasy, kterým není lhos-
tejný způsob života v Prostějově. 
A  pro mladé rodiny chceme 
usilovat zejména o vznik nových 
předškolních zařízení, naopak 
pro naše seniory dle známých 
demografické studií chceme 
podporovat  výstavbu nových 
domů s pečovatelskou službou.

Dlouhá léta se držím jedné 
zásady- do politiky a zvlášť do ko-
munální, by měli vstupovat lidé 
zralí, zkušení praxí v oboru i v ži-
votě a s důležitými kontakty a při-
dávám s  mixem mladých lidí, 
kteří budou v budoucnu přebírat 
jejich role. A takovou kandidátku 
Vám naše strana nabízí. Za sebe 
ještě přidávám, a  kteří neberou 
práci v Zastupitelstvu jako práci, 
ale službu občanům tohoto měs-
ta. A že jsem na moje město mys-
lel i při mém bývalém působení 
v Praze, svědčí již skoro 10 roků 
opravené hlavní vlakové nádraží. 

Naši členové, či naši no-
minovaní odborníci působí 
v  16 Odborných komisích či 
výborech, které jsou zřízeny 
v  rámci našeho města. Např. 
já  působím v Komisi dopravy.

Vážení spoluobčané, jako 
lídr naší kandidátky Vás tímto 
srdečně zvu k  účasti v  letoš-
ních komunálních volbách, 
zvu Vás tímto i na náš mítink 
s  našimi kandidáty dne 11. 
září  od 14. do 18. hod. na 
Náměstí T.G.Masaryka. 

Pojďte s námi přiložit ruku 
k dílu, tedy dát důvěru našim 
kandidátům. Odvděčíme se 
Vám aktivitou, nápady, pra-
covitostí a  houževnatostí pro 
rozvoj našeho města.

Ing. Petr Kousal, lídr 
KDU-ČSL, pro nastávající 

komunální volby v Prostějově  

Malé dovolenkové zamyšlení  II

V  posledním čísle RL jsem 
tak trochu využil okurkové 
sezóny a nenápadně protlačil 
do centra pozornosti čtenářů 
téma podzimních voleb. Sice 
jen formou lehkého zamyš-
lení, ale s jasným cílem – při-
pravit čtenáře na to, co v násle-
dujících týdnech nutně přijde, 
totiž frontální útok nás, všech 
aspirantů na zastupitelská 
křesla (no spíše tvrdé lavice) 

v  Obřadní síni naší stoleté 
oslavenkyně. 

Aby byl ten přechod do vo-
lební války plynulý a nehrozily 
zdravotní komplikace čtenářů 
v  podobě migrén a neuróz ze 
servírované všehochutě slibů, 
dovoluji si preventivně v  té-
matu pokračovat a udržet tak 
připravenost na mediální zteč. 
Nemaje dostatek účinné muni-
ce (rozuměj Kč) ke snadnější-
mu zdolání cíle (rozuměj volič), 
jsme nuceni (rozuměj KSČM) 
zapojit do boje mozkové závity 
a pokusit se dojednat mírovou 
smlouvu. Férovou, oboustranně 
výhodnou. Jenže jak, že. Modré 
z nebe slibují všichni, věřit ně-
komu, nebo něčemu znamená 
být za blbce, prostě každý má tu 
svou jen za jedinou. Tady je kaž-
dá rada drahá, ale snad pomůže 
na Hané zdravý selský rozum. 
A tak jsme se společně dohodli, 
že si odpustíme veškeré lavíro-
vání, slibování a mazání medu 
kolem úst i jiné kejkle vůči těm, 

kterým nabízíme své služby. Je 
to možná v  dnešní době znač-
ně naivní a mimo „mísu“, ale 
snad to někdo ocení. A když 
ne? Zklamání odezní a klid-
ný spánek s  možností chodit 
zpříma, není zas až tak špatná 
perspektiva. Takže vážení čte-
náři RL, doufám, že jste prožili 
dovolenou podle svých představ, 
vyčistili si hlavu a nabrali do-
statek sil.  Hlavně psychických. 
Budete je potřebovat. Volby jsou 
přede dveřmi. Což není ještě tak 
zlé. Za dveřmi je však 12 (slovy 
dvanáct!) sestav uchazečů o Vaši 
přízeň. Naši přední jasnovid-
ci předpovídají pěkný šrumec. 
Máme se všichni nač těšit... Má-
lem bych zapomněl na to hlav-
ní: příště bych Vám rád nastínil 
naši představu o tom, co chceme 
v našem městě a pro naše lidičky 
v příštích čtyřech letech udělat. 

Pohodový zbytek léta včetně 
toho babího, přeje    

J. Šlambor – mluvčí klubu 
zastupitelů KSČM

Ohlédnutí za letními prázdninami

Od poloviny června jsou 
v  předprodeji Městského di-
vadla Prostějov vstupenky na 
zářijový charitativní koncert, 
jehož 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 Pro-
stějov.   „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 Králo-
vá. Stejně jako ostatní členové 
souboru věří i  organizátorka, 
radní a  předsedkyně Okrašlo-

vacího spolku Milada Sokolová, 
že koncert pro dobrou věc bude 
nejen krásným zážitkem pro 
posluchače, ale splní svůj účel. 
„Chtěli bychom vybrat co nejvíce 
finančních prostředků, které bu-
dou použity k dokončení objektů 
Klokánku v Prostějově,“ vysvětlil 
další z organizátorů, Tomáš Láz-
na z občanského sdružení Pomá-
háme tancem. -ms-

Přijďte na koncert Hradišťanu!
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Preventivní výstava „Tvoje správná volba“
Znovu po čtyřech letech zavítá do 

Prostějova výstava s  názvem „Tvoje 
správná volba“. Tento projekt, jehož 

cílem je snaha o  eliminaci trestné 
činnosti pod vlivem návykových 
látek a  informování o  škodlivos-

ti jejich užívání se zaměřením na 
tabákové výrobky, alkohol a  mari-
huanu, začal vznikat v  roce 2008 
ve spolupráci Odboru komunikace 
a prevence Prezídia Policejního sbo-
ru Slovenské republiky a preventiv-
ně informačních oddělení krajských 
ředitelství policie Olomouckého 
a  Moravskoslezského kraje. V  Pro-
stějově byl poprvé realizován v září 
roku 2010, kdy se jej zúčastnilo 427 
žáků dvaceti čtvrtých tříd ze třinácti 
základních škol. 

Tento projekt je určený pro děti ve 
věku 9 – 10 roků a využívá interaktivní 
přístupy k  dětem formou tzv. tvořivé 
dílny. Děti se tak seznamují s  danou 
problematikou zážitkovou formou, 
která jim usnadňuje příjem a vstřebání 
informací, které by si měly z  výstavy 
odnést.

Téma závislostí je u nás stále velice 
aktuální. Vždyť v  různých průzku-
mech se česká mládež pravidelně řadí 
na špičku mezi evropskými vrstevníky 
a  to jak v  pití alkoholu, tak i  kouření 
tabákových výrobků i marihuany. Prá-
vě prevence je jednou z  nejsilnějších 
zbraní v  boji proti užívání legálních 
i nelegálních drog a proto k nám tato 
výstava znovu zavítá. Slavnostní za-
hájení výstavy proběhne dne 29. září 

2014 v  8:00 hodin v  aule Gymnázia 
Jiřího Wolkera v Kollárově ulici v Pro-
stějově, kde bude poté pokračovat až 
do 10. října 2014. -fk-

Nebuďte lhostejní ke svému okolí!
Odbor správy a  údržby majetku 

města zaznamenal opakované poško-
zování mladých stromů na území 

města. Správce zeleně, společnost 
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. tento jev 
registroval už v roce 2013 při výsadbě 
stromů na Žižkově náměstí a  u  dět-
ského hřiště v  ulici Vícovská. V  roce 
2014 došlo k dalšímu úmyslnému po-
škození kůry mladých stromů v  uli-
cích Kostelecká, Moravská, Západní, 
Lidická a Rejskova.

Poškozená kůra stromů byla ošet-
řena štěpařským voskem. Pouze čas 
ukáže, zda se stromy podaří zachránit. 
V případě úhynu budou stromy nahra-
zeny novou výsadbou, přičemž město 
uplatní pojistné plnění až po úhynu 
a výměně stromu.

Město Prostějov ve spolupráci 
s  Městskou policií vyzývá občany, aby 
v  případě, že si všimnou podobných 
případů vandalství, ihned kontaktovali 
městskou policii na čísle 156.

 Děkujeme
 -jg-

Zdravotnická škola zve 
opět seniory ke studiu

Střední zdravotnická 
škola Prostějov otevírá 
v  prvním pololetí škol-
ního roku 2014/2015 již 
osmý běh kurzu pro seni-
ory, který má název Od-
povědným přístupem ke 
stáří, zdravý životní styl 
a  ochrana člověka za mi-
mořádných událostí, kte-
rý je pořádán díky finanční podpoře 
Statutárního města Prostějova.

Je určen všem seniorům, kteří ne-
chtějí jen sedět doma, ale chtějí se 
něco dozvědět například o  těchto 
tématech: Mimořádné události – po-
skytování první pomoci, předcházení 
onemocněním, Relaxační a  výtvarné 
techniky, Očista organismu, Asertivi-
ta, Biologické potřeby a jejich satura-
ce atd.

Veškerou problematiku 
přednášejí zkušené lektor-
ky, kterými jsou odborné 
vyučující na škole.

Kurz bude zahájen v  po-
sledním zářijovém týdnu 2014, 
termín bude upřesněn všem 
přihlášeným, je v rozsahu tři-
ceti hodin, vždy v odpoledních 
hodinách a zájemci se mohou 

přihlásit buď na email: skola@szdravpv.cz, 
kde uvedou heslo KURZ SENIOR 8, tele-
fonicky na čísle 582 343 861 anebo osobně 
na  sekretariátu školy na Vápenici 3. Počet 
účastníků je omezen na čtyřicet.

Předchozích sedm běhů kurzu se 
setkalo s  mimořádným ohlasem, a  jak 
uvedli sami účastníci, byl pro ně pod-
nětem k  většímu zájmu o  sebe sama. 
Účastníci na závěr obdrží i  certifikát 
o absolvování. -mm- 

INTERNET
TELEVIZE

TELEFON

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

Pro připojení volejte na 

tel. 588 882 111 nebo pište 

na e-mail: infos@infos.cz

INZERCE



Město Prostějov Prostějovské radniční listy

w
w

w.prostejov.eu
 

Strana 10 27. srpna 2014

2. 9. BLOK č. 51
Nám. J. V. Sládka, Foerstrova, 

Esperantská, Duhová, R. Těsno-
hlídka, G. Preisové, Na Brachlavě, 
E. Krásnohorské, Stroupežnického

3. 9. BLOK č. 52
Čechovická, Lipová, 5. Květ-

na (Čechovická – Družební), Na 
Blatech (Čechovická – Družební), 
V  Zahradách, Růžová, Jasanová, 
Javorová (Žitná – 5. Května), Ječ-
ná, Ovesná, Kaštanová, Habrová

4. 9. BLOK č. 53
Na Blatech (Družební – Doma-

myslická), 5. Května (Družební – 
Domamyslická), Žitná cyklostezka, 
Žitná, Borová, Družební, Karafiá-
tova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, 
V Loučkách, Na Splávku, Za Hum-
ny, Pod Vinohrádkem, Domamys-
lice – u kapličky, Ořechová, Akáto-
vá, Lísková, Olšová, Domamyslická

9.9. BLOK č. 1
Zlechovská, Na Okraji, Kosíř-

ská, Na Vyhlídce, Legionářská, 

Wichterlova, gen. Sachera, gen. 
Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera – 
spojka, Hloučelní, J. Lady (Plum-
lovská – Mathonova), Plumlovská 
(kruh. objezd J. Lady – Interspar)

10. 9. BLOK č. 2
K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše – 

V. Špály), K. Svolinského – parko-
viště (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), V. 
Špály,  J. Zrzavého, K. Svolinského 
(V. Špály – Billa), A. Slavíčka, K. 
Svolinského – parkoviště (V. Špá-
ly – Billa)

11. 9. BLOK č. 3
Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského 

– průchod), A.Fišárka, B. Dbor-
ského, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt. 
O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – 
parkoviště

16. 9. BLOK č. 4
Melantrichova (Březinova – 

Polská), E. Králíka + parkoviště, 
Polská, Ruská + nám. Práce, Děl-
nická, Březinova, Dykova, Bezru-
čovo nám., průchod Florián. nám. 

– Dykova (Starorežná), Cyklos-
tezka Floriánské nám. – Dykova 
(Starorežná), Plumlovská (Polská 
– kruh. objezd) pravá strana směr 
Krasice

17. 9. BLOK č. 6
Fanderlíkova (Kostelecká – 

Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, 
Krapkova, Krapkova vnitroblok a 
u garáží, Floriánské nám., Hliníky, 
J. B. Pecky – vnitroblok, Krapkova 
– parkoviště (vpravo k  U Stadi-
onu), Fanderlíkova – parkoviště 
(Fanderlíkova 17 – 21), Krapkova 
– zálivka (vlevo k  U Stadionu), 
Resslova

18. 9. BLOK č. 8
Pernštýnské nám., Kravařova, 

Fügnerova, Skálovo nám., Školní, 
Šerhovní (Vápenice – Školní), Kra-
mářská, Blahoslavova, Vápenice, 
Smetanovy sady, Jiráskovo nám.

23. 9. BLOK č. 9
Palackého, Palackého – cyk-

lostezka, Podjezd + parkoviště, 

Podjezd – cyklostezka, Vodní 
parkoviště (parkoviště u Mlý-
na), Vodní, Vodní – cyklostezka, 
průchod Vodní – Žeranovská, 
Žeranovská parkoviště, Žeranov-
ská, Žeranovská – vnitroblok, 
Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo 
nám., Žižkovo nám. – parkoviště, 
Poděbradovo nám. + parkoviště 
před KB

24. 9. BLOK č. 11
Komenského – cyklostezka, 

Komenského, Nám. T. G. M., 
Dukelská brána, Křižkovského, 
Lutinova, Filipcovo nám., Nám. 
Sv. Čecha, Demelova, Hradební 
, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, 
Křížkovského, Křížkovského par-
koviště, Šerhovní (Školní – Dukel-
ská brána

25. 9. BLOK č. 10
Poděbradovo nám., Wolkerova, 

Wolkerova obslužná + parkoviště, 
Na Spojce, Netušilova, Hlaváč-
kovo nám., Hlaváčkovo nám. 2 
parkoviště, Vnitroblok Vojáčko-

vo – Husserle, Vojáčkovo nám. + 
parkoviště

30. 9. BLOK č. 14
Újezd – komunikace, Újezd 

– O2 – okruh, Nám E. Husserla 
– parkoviště, Nám. E. Husserla, 
Sušilova, Sádky, Sádky cyklos-
tezka

1.10. BLOK č. 15
Plumlovská – Svolinského 

parkoviště Billa – 3 stání (mimo 
2 stání u Penny a 4 stání u Billy), 
A.Slavíčka – parkoviště + komu-
nikace (K. Svolinského – vjezd 
k Penny)

2. 10. BLOK č. 17
Hanačka, Pod Kosířem, Paleč-

kova, Bří Čapků, Tyršova – Pod 
Kosířem – cyklostezka podél 
trati, Tyršova, Sportovní ( Pod 
Kosířem – Bří Čapků), Olympij-
ská, Sportovní – parkoviště (Pod 
Kosířem – Bří Čapků), Pod Kosí-
řem – parkoviště 1, Pod Kosířem 
– parkoviště 2

Informace

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

Evid. č. 760/14 (Bonýsek) 
– pes, kříženec, odchycen na ulici  
J. Zrzavého

Evid. č. 757/14 (Dino) 
– pes, štěně rotvajlera, odchyceno na 
ulici Cyrila Boudy

Evid. č. 756/14 (Ivošek) 
– pes, kříženec jack russel teriéra, 
odchycen na ulici Kostelecké

Evid. č. 759/14 (Karkulka) 
– fenka, kříženec, odchycena na ulici 
Lidické

Spoleènost FTL 
ocenila své „milionáře“

 V  pondělí 4. Srpna 2014 „dojeli“ čtyři řidiči společ-
nosti FTL rozhodující hranici pro vyhodnocení soutěže  
„Jízda bez nehod“. 

Jde o tyto  řidiče osobní dopravy:
Fiala Miloslav 250 000 km
Němec Vlastislav 750 000 km

A dále tyto řidiče nákladní dopravy:
Janeček Bohuslav 1 250 000 km
Němec Josef 2 000 000 km

Blokové èištění září/zaèátek října 2014

Jak na zářivky nejen ve školách
Ekologická výchova ve ško-

lách je investicí do našich dětí, 
která by se měla projevit v lep-
ší péči o naše životní prostředí 
ze strany budoucích generací. 
Dozví se školáci v  rámci této 
výchovy i to, jak naložit s ne-
funkční zářivkou?

Současné základní školy vě-
nují velkou pozornost otázkám 
ochrany životního prostředí a 
učí naše děti, jak šetřit přírodní 
zdroje či jak pečovat o krajinu. 
K dětem se tak dostane nepře-
berné množství nových infor-
mací a zajímavých poznatků. 
Je ale vůbec možné se v  tom 
všem dnes jednoduše vyznat? 

Vezměme si například odpady 
- sbírá se vše od papíru, plastů, 
zátek až po lednice a bioodpad. 
Které z dětí a jejich rodičů na-
příklad ví, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou? 

Zpětným odběrem a recyk-
lací osvětlovacích zařízení se 
od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém EKOLAMP. 
Ten také zřídil na svých webo-
vých stránkách www.ekolamp.
cz speciální sekci pro děti a 
mládež, která se i prostřednic-
tvím jednoduchých textů a her 
snaží tuto nezáživnou, ale spo-
lečensky potřebnou problema-
tiku srozumitelně vyložit.  

Cílem kolektivního sys-
tému EKOLAMP je začlenit 
přirozenou formou speciál-
ní problematiku zářivek do 
komplexní mozaiky ekolo-
gické výchovy. Zářivky na 
jedné straně šetří elektrickou 
energii, ale jelikož obsahují 
rtuť, je jejich zpětný odběr 
organizován odděleně skrze 
sběrné dvory, obchody, mo-
bilní svozy apod. Při recyklaci 
je navíc kolem 85% materiálu 
z  nefunkčních zářivek opět 
použito ve výrobě. 

Více se o problematice naklá-
dání s  nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.
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Revitalizace náměstí Odboje a Neumannova náměstí
Na základě podnětů, které 

zazněly na setkání představi-
telů vedení města s obyvateli 
sídl. E. Beneše a  přilehlých 
částí dne 6. března 2014 byly 
zhotoveny studie revitalizace 
náměstí Odboje a  Neuman-
nova náměstí.

Dříve, než budou dále roz-
pracovány, rádi bychom je tou-
to formou přestavili veřejnosti. 
V dalších stupních projektové 
přípravy, které budou násle-
dovat před samotnou fyzickou 
revitalizací obou náměstí, se 
pokusíme respektovat maxi-
mum námětů od občanů.

Cestní síť na náměstí Od-
boje je již za hranicí svojí ži-
votnosti a  je nutné přistoupit 
k  její rekonstrukci. Šířka cen-
trálního chodníku a zálivů pro 
lavičky je značně předimenzo-
vaná. V  rámci revitalizace je 
proto navrženo jejich zúžení. 
Rovněž zeleň na tomto ná-
městí již vyžaduje výraznější 
péči, protože část stromů zde 
trpí kvůli dřívější příliš husté 
výsadbě a keře jsou přerostlé. 
Z prostoru náměstí proto bude 
odstraněno 15 kusů stromů 
a všechny stávající keře. Vedle 
odstranění zeleně samozřejmě 
plánujeme i  její novou výsad-
bu. Hlavní komunikace budou 
doplněny o  lemy z  nízkých 
kvetoucích keřů. Centrální 
chodník plánujeme zdůraz-
nit lemem kvetoucích trva-
lek a  travin. Stromové patro 
doplníme o  menší počet více 
vzrůstných stromů.

V  dalším stupni doku-
mentace musíme vyhodnotit 
i  řešení přechodu přes želez-
nici. V současnosti zde chod-
ci vcházejí do vozovky mezi 
zaparkovanými automobily 
a  následně musí přejít dvě 
obousměrné komunikace 
a železniční trať bez jakéhoko-
liv vyčleněného prostoru pro 
chodce a za zcela nevyhovují-

cího veřejného osvětlení.
Největším nedostatkem 

Neumannova náměstí se jeví 
chybějící pěší spojení mezi 
ulicemi Vrlova a  Hybešova. 
Pro místní obyvatele se přitom 
jedná o  hlavní pěší spojnici 
do nákupní zóny. V  součas-
nosti zde jsou pouze pěšiny 
vyšlapané v zeleni, jejichž prů-
chodnost je závislá na počasí. 
Studie proto navrhuje hlavně 
vytvoření chodníku, který by 
propojil ulice Vrlovu a Hybe-
šovu. Současně propojí i  obě 
části ulice Hybešova a  umož-
ní zpřístupnit stávající dětské 
hřiště pomocí chodníku. To 
je prozatím přístupné pouze 
z vozovky.

Dle zpracovaného propoč-
tu realizačních nákladů by 
revitalizace náměstí Odboje 

vyžadovala cca 1,8 mil. Kč bez 
DPH. Revitalizace Neuman-
nova náměstí pak cca 0,5 mil. 
Kč.

V  elektronické podobě 
naleznete celou studii revita-
lizace náměstí Odboje a  Ne-
umannova náměstí na inter-
netových stránkách města 
Prostějova www.prostejov.eu. 
Vaše připomínky ke studii, za 
něž předem děkujeme, prosím 
zasílejte na e-mail: kamil.jane-
cek@prostejov.eu nebo písem-
ně na Odbor rozvoje a investic 
Magistrátu města Prostějov, 
Školní 4. Případně využijte te-
lefon 582 329 701, kde se mů-
žete seznámit se zpracovanou 
studií, a  budou Vám zodpo-
vězeny jakékoliv další dotazy 
k  připravované revitalizaci 
obou náměstí. -red-

Revitalizace zeleně na Husově náměstí

Projekt revitalizace zeleně 
na Husově náměstí je pokra-
čováním projektů regenerace 
sídelní zeleně na území města 
Prostějova. 

Obsah projektu vychází 
z  inventarizace zeleně a zpra-
covaného projektu. Na základě 
inventarizace byla v  projek-
tové dokumentaci navržena 

opatření, která jsou nezbytná 
na jednotlivých dřevinách 
provést. V  rámci revitalizace 
budou provedeny zdravotní a 
bezpečností řezy na stávajících 
dřevinách určených k  pone-
chání. Snahou bylo zachování 
co možná nejvyššího počtu 
stávajících dřevin. Ke kácení 
jsou navrženy pouze dřeviny 

nemocné nebo ty, které jsou 
v  rozporu s  navrženým stro-
mořadím. Mladé dřeviny bu-
dou přesazeny. Hlavní součástí 
projektu je nová výsadba dře-
vin – stromů a keřů. Bude také 
založen trávník. 

V  současné době probíhá 
příprava výběrového řízení. 
Zahájení stavebních prací se 

předpokládá na podzim le-
tošního roku. Na revitalizaci 
zeleně byla schválena dotace 
v rámci Operačního programu 

Životního prostředí ve výši 75 
% uznatelných nákladů, od-
hadované náklady činí cca 1,5 
mil. Kč. -red-

Nám. Odboje - přerostlé keře a hustě vysazené stromy.

Nám. Odboje - zničené chodníky.

Neumannovo nám. - chybějící chodník z ulice Hybešova.

Neumannovo nám. - chybějící chodník z ulice Vrlova.

Neumannovo nám. - dětské hřiště přístupné jen z vozovky.
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Mezi osobnosti, které navští-
vily naše město, patřili spisova-
telé Jakub Arbes (1840–1914) 
a  Josef Svatopluk Machar 
(1864–1942).

Od úmrtí spisovatele Jakuba 
Arbesa uplynulo 8. dubna sto let. 
Podle slov jeho životopisce Fran-
tiška Všetičky  zemřel v době, „ 
kdy za několik týdnů začali kři-
žovat celé národy…“  Jakub Ar-
bes – prozaik, milovník tajemna 
a  tajemství, známý především 
jako autor romanet, napínavých 
příběhů s  tajemstvím, které je 
racionálně vysvětleno. Patří mezi 
ně například Newtonův mozek, 
Svatý Xaverius, Etiopská lilie, 
Sivooký démon, Ukřižovaná. 
Byl také vynikajícím publicistou 
a novinářem (za svoje polemické 
články byl dokonce propuštěn 
z redakce Národních listů) a stal 
se vlastně prvním spisovatelem 
na volné noze. Znalec  Máchova 
díla i  staré Prahy, pozoruhodný 
společník  a  účastník schůzek 
literátů, aktivní člen spolku čes-
kých  spisovatelů Máj a předseda 
literárního odboru Umělecké 
besedy. 

Jakub Arbes měl však i určité 
„doteky“ s  Prostějovem. Bezpo-
chyby je představovali jeho přá-
telé a účastníci schůzek – tehdejší 
studenti a pozdější literáti a kriti-
ci František Sekanina a František 
Skácelík, spisovatelé a  novináři 
Oldřich Seykora-Kostelecký, Jan 
Julius Drobný, Ondřej Přikryl, 
Josef Krapka-Náchodský a  po-
slanci a  veřejní činitelé Václav 
Perek a F. R. Reichstädter.  Další 
„spojnici“ představoval herec, 
představitel především tragic-
kých rolí a Tylův přítel František 
Krumlovský, který zemřel 30. 7. 
1875 v  nemocnici Milosrdných 

bratří v  Prostějově.  Právě jeho 
životní příběh Arbes zachy-
til v  sérii článků otiskovaných 
v Květech v roce 1885 a později 
v črtě uveřejněné v knize Nesmr-
telní pijáci. 

 Osudy a  dílo zaujaly před 
lety olomouckého literárního 
vědce Františka Všetičku nato-
lik, že je převedl do románové 
podoby pod názvem Před bra-
nami Omegy. Zachytil Arbeso-
vy osudy v  letech 1900–1914, 
kdy vlastně rekapituloval svůj 
životní příběh. Jako znalec 
kompozice díla vystavěl jednot-
livé kapitoly na jmenném jed-
noslovném titulu podle jakési 
klíčové postavy či profese (např. 
Kritikastr, Vozataj, Suplent, 
Dekadent, Anděl, Hrabě). Po-
stavy protivníků zase nesou 
šifru řeckého písmene abecedy 
(Alfa, Beta, Gama…) až k  zá-
věrečnému symbolickému zna-
mení konce – smrti – písmenu 
Omega.  F. Všetička tuto knihu 
věnoval souboru HaDivadlo.  
Opět se nabízí spojnice – a sice 
experiment a  skutečnost, že 
právě tvůrci HaDivadla se in-
spirovali osudy herce Františka 
Krumlovského k  vytvoření hry 
Pouť k Milosrdným (1983, Josef 
Kovalčuk a Svatopluk  Vála). 

Jakub Arbes navštívil něko-
likrát Prostějov. V  paměti sou-
časníků zůstaly zvláště návštěvy 
u  příležitosti položení základ-
ního kamene ke stavbě Národ-
ního domu  ( 23. – 24. 5. 1906) 
a  u  příležitosti otevření Národ-
ního domu  ( 30. 11. – 1. 12. 
1907). Zajímavá byla především 
květnová návštěva z  roku 1906 
uskutečněná v  rámci zájezdu 
spolku spisovatelů Máj. Její sou-
částí bylo přijetí na radnici, ná-

vštěva hřbitova i projížďka měs-
tem se zastávkou u významných 
továren a dalších objektů. Z této 
doby se zachovala vzpomínka, 
jak skromný Arbes odmítal po-
depisovat čtenářům svoje knihy 
s  výmluvou, že brk zapomněl 
v Praze a že není zvyklý psát tuž-
kou nebo perem. Nakonec však 
autogramiádě neunikl a musel se 
podepisovat. Druhá vzpomínka 
vypráví, jak mu někdo vyměnil 
při posezení ve vinárně typický 
širák. Nakonec musel poslanec 
F. R. Reichstädter běžet domů 
a  ve starším šatníku najít ale-
spoň trochu podobný. Původ-
cem výměny byl asi nějaký ctitel 
jeho díla, který tímto způsobem 
získal památku na významného 
spisovatele.

J. S. Machar, od jehož naro-
zení letos uplynulo 160 let, pa-

tří ke generaci devadesátých let.  
Realista, břitký satirik, polemik, 
autor fejetonů a  politické lyriky 
i  veršů osobní lyriky Confiteor 
a  historického cyklu Svědomím 
věků. 

S  Prostějovem jej spojuje 
osobnost novináře, spisovatele, 
překladatele a  sociálnědemo-
kratického politického činitele 
Josefa Krapky-Náchodského, 
který v letech 1903–1909 působil 
v Prostějově.  Poznali se ve Vídni, 
kde Machar pracoval jako ban-
kovní úředník a  Krapka byl re-
daktorem Dělnických listů. Oba 
se vzájemně ctili a  respektovali. 
Přátelili se po celý život. Machar 
si vážil Krapkovy literární čin-
nosti a  talentu. Zvláště vysoce 
hodnotil jeho knihy Z  pamětí 
štváče a  Obrázky z  Valašska. 
Krapka považoval Machara za 

významného představitele čes-
ké kultury. V  tisku uveřejňoval 
ukázky z  jeho prací, prodával 
jeho knihy.  Jeho knihovna ob-
sahovala první vydání všech Ma-
charových prací s osobním věno-
váním.  Po předčasné Krapkově 
smrti podpořil rodinu osobním 
darem. S rodinou udržoval přá-
telské styky po řadu let. 

Do Prostějova občas také za-
vítal a  přednášel zde. Na jednu 
z Macharových přednášek o an-
tice vzpomínala v Hlasu lidu 5. 5. 
1909 Zdena Wolkerová. Machar 
jí vlastně uctil památku svého li-
terárního druha a přítele. Zvláště 
ji zaujalo Macharovo neokázalé 
vystupování, mluva, srdečnost, 
vlídnost a  kontakt s  posluchači. 
Jeho pobyt v Prostějově byl vlast-
ně „svátkem našich duší“. 

 Hana Bartková

Otázky 5. (závěrečného) kola soutěže ke 100. 
výroèí prostějovské Nové radnice
Závěrečné kolo otázek se tentokrát 

soustředí na prostějovské zastupitele 
a  vedení města v  průběhu posledního 
sta let od otevření Nové radnice. Přejeme 
všem účastníkům soutěže hodně štěstí 
a krásné léto! 

33. První úplné volební obdo-
bí městského zastupitelstva 

po roce 1989 proběhlo v letech 1990 – 
1994. Kolik členů mělo zastupitelstvo 
v  tomto období a  kdo byl starostou 
města?

34. Jaká byla průměrná délka 
mandátu prostějovských za-

stupitelů v uplynulých 100 letech?

35. Slib zastupitelů a členů ple-
nárního zasedání města se 

v průběhu 100 let měnil. Jaké bylo znění 
slibu zastupitelů v roce 1922? A v jakém 

znění skládali slib v roce 2010 současní 
zastupitelé města?

36. Počet místostarostů ve ve-
dení města se po roce 1990 

postupně měnil. Kolik místostarostů 
měl v období 1990 – 1994 starosta Ing. 
Miroslav Zikmund (uveďte jejich jmé-
na)? Kolik místostarostů bylo zvoleno 
po volbách v  roce 2010 (uveďte jejich 
jména)?

37. Jaký byl počet zastupitelů 
ve volebním období 1994 – 

1998 a kdo byl v čele radnice?

38. Volba starostů města po 
roce 1990 nebyla vždy 

jednoznačná. V  jednom případě byl 
starosta zastupiteli volen nepřetržitě 
v průběhu dvou dní. Ve kterém roce to 
bylo a jak dlouho trvalo jednání zastu-

pitelstva, než byl starosta zvolen? Kdo 
vlastně byl tenkrát (až ve čtvrtém kole) 
zvolen starostou města? 

39. Kteří ze současných zastu-
pitelů města mají současně 

i poslanecký mandát v Poslanecké sně-
movně nebo v Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky?

40. Ve slavnostní obřadní síni 
Nové radnice je umístěna 

galerie prostějovských starostů a před-
sedů Městského národního výboru. 
Autory těchto 23 portrétů jsou přede-
vším moravští a v několika případech 
přímo místní prostějovští výtvarníci. 
Uveďte celkový počet portrétujících 
umělců a vyjmenujte alespoň 7 z nich. 

Odpovědi na otázky můžete zasílat do 
konce září (rozhoduje datum doručení) 

písemně na adresu Magistrát města Pro-
stějova, Mgr. Jana Gáborová, nám. T. G. 
Masaryka 130/14, nebo je odevzdat osob-
ně v  Regionálním informačním centru 
v zámku.

Prostějovské návštěvy

Jakub Arbes Josef Svatopluk Machar
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Workshopy v ECHU pokračují i v září!
Tvoření je úžasný proces, 

díky kterému se obyčejný ma-
teriál mění vlivem naší kreati-
vity a energie v něco hodnot-
ného. Co takhle drátek? 

Kdysi materiál sloužící pře-
vážně na výrobu drobných užit-
ných předmětů do domácnosti 
nebo opravu nádobí. Dnes si 
můžete zkusit proměnu ten-
kého nenápadného drátku 
v  originální šperk. Stačí na-
vštívit 11. 9. 2014 rukodělnou 
dílničku v  Echu. Pod vedením 
zkušené lektorky se naučíte  

„Základy kreativního drátková-
ní“ a každý si odnese 1 až 2 krásné 
šperky v podobě přívěsků nebo ná-
ušnic. Veškerý materiál a pomůcky 
budou k dispozici. Pokud vlastníte 
malé kulaté kleštičky, vezměte je 
s sebou, budou se hodit!

Určitě jste všichni slyšeli o bati-
kování  - technice, kterou se dají 
vytvářet různé barevné vzory 
na textiliích. Jedná se o  starou 
techniku, která má své kořeny 
v Číně, Japonsku a Indii. Tradiční 
byla také v Africe. Každý si hned 
představí velké nádoby s barvou, 
provázky, horký vosk...atd. Že to 
jde i  jednodušeji, použitím stu-
deného vosku a nanášením barev, 
se můžete přesvědčit, když navští-
víte ve čtvrtek 25. 9. 2014 „Kurz 
voskové batiky za studena“. 
Vyrobit si můžete tričko, šátek, 

prostírání  nebo polštářek s origi-
nálním vzorem. Klidně si můžete 
přinést i své oblíbené bílé bavlně-
né tričko a odnesete si originální 
umělecký výtvor.

Opět vše co potřebujete je 
jen chuť vyzkoušet něco no-
vého, pracovní zástěra, nebo 
oděv u kterého nevadí případné 
ušpinění. Nezapomeňte přibalit 
dobrou náladu, o vše ostatní se 
postaráme…

Za pěkného počasí budou 
workshopy probíhat v  příjem-
ném prostředí naší zahrádky.

Vstupné je dobrovolné, plus 
úhrada za použitý materiál 
a energie.

Najdete nás na Kostelec-
ké ulici č. 39 (slepá ul. k  pa-
nelákům naproti restaurace 
U  Chmelu) pro více informací:  
facebook.com/sound.of.echo.

Těšíme se na společné tvoření. 
Dejte o tom echo i dalším zájem-
cům, ať vytvoříme dobrou spo-
lečnou věc.

Tato akce vznikla za finanč-
ní podpory Statutárního města 
Prostějova

Úterky 9.30 – 11.30 
jsou vyhrazeny pro děti 

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

Čtvrtky 9.30 – 11.30
patří pro změnu rodičům

 pro děti je v herně zajištěn kvalifikovaný 
dozor s  programem. 
Příspěvek na vstup 10,- Kč

PROGRAM ZÁŘÍ
 2. 9.        Klub rodičů a dětí
 4. 9.        Malování na oblázky
                  Tvořivá dílna 
 9. 9.        Klub rodičů a dětí
11. 9.       Dekorování plátěné tašky

                  Tvořivá dílna 
16. 9.       Klub rodičů a dětí
18. 9.       Návrat do zaměstnání po RD
                  Beseda s  pracovnicemi ÚP
23. 9.        Klub rodičů a dětí
25. 9.        Správná péče o chrup II. 
                  Beseda s  dentální hygienistkou  
30. 9.        Klub rodičů a dětí
Projekt je podpořen v  programu švýcar-
sko-české  spolupráce, statutárním měs-
tem Prostějov

Cizincům nabízíme: 
hlídání dětí ve středy 9.00 – 12.00 

pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = 20,-/ 3 
hod. = 50,- Kč. Nutno objednat telefo-
nicky či emailem min. den předem. 
Kontakty: Žebřík o.s., Centrum podpo-
ry cizinců, Dům služeb, Vrahovická 83, 
Prostějov Multikulturní klub pro rodiče s 

dětmi, Hlídání dětí cizinců, tel: 605 121 
002 Poradna pro cizince, tel: 731 065 267 
cpc@zebrik-os.cz,  www.procizince.cz,

PROGRAM ŘÍJEN
 2. 10. Dekorace z  papír. obalů
                    na vejce I., tvoř. dílna
 7. 10.         Klub rodičů a dětí
 9. 10.         Rekvalifikace?
                     Nebo začít podnikat?
                    Přednáška s  pracovnicemi
14. 10. Klub rodičů a dětí
16. 10. Dekorace z  papír. obalů
                    na vejce II., tvoř. dílna

21. 10. Klub rodičů a dětí
23. 10. Jak správně žádat o práci?
 Přednáška

27. 10.  PONDĚLÍ!!! Klub rodičů a dětí
30. 10. Batikování – sypaná technika
Tvořivá dílna

RODIČŮM A DĚTEM, PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS:

VÝLETY PRO SENIORY V ZÁŘÍ 2014
Milí cestovatelé a výletníci!
V září jsou pro vás připrave-

né hned tři výlety. Ten první se 
uskuteční 10. září a zamíříme, 
stejně jako poprvé, k  Mydli-
dědkovi do Moravského kra-
su. Kdo se exkurze do výrobny 
mýdel a  svíček zúčastnil na 
jaře tak ví, že si každý sto-
čí nebo odlije vlastní svíčku 
z včelího vosku a odlije vlastní 
mýdlo. To si z  mýdlárny od-
veze i  s  formičkou určenou 
k  opakovanému použití. Po 
obědě pojedeme do větrného 
mlýna, tentokrát v  Rudicích. 
Cestou zpátky se ještě zasta-
víme v  podnikové prodejně 
mlékárny MOT v  Otinovsi. 
Díky dotaci Zdravého města 
Prostějov bude tento výlet vý-
razně levnější než ostatní.

16. září se podíváme do 
Moravské Třebové. V  plánu 
je návštěva dvou multime-
diálních expozic. V  rene-
sančním zámku nahlédneme 
do alchymistické laboratoře 
mistra Bonaciny a  v  muzeu 
se podíváme, jak žila a  vy-
padala egyptská princezna 

Hereret. K  vidění je toho 
v  Moravské Třebové samo-
zřejmě mnohem víc. Bude 
už záležet na každém, zda se 
rozhodne projít i další expo-
zice v zámku a v muzeu, zvo-
lí procházku po historickém 
centru města, které je měst-
skou památkovou rezervací, 
nebo se vydá kousek dál na 
Křížový vrch či k  rozhledně 
Pastýřka.

30. září zamíříme do Lip-
níku nad Bečvou, kde nás 
po nejzajímavějších místech 
provedou pracovnice turis-
tického informačního centra. 
I  zde je střed města památ-
kovou rezervací. Čas bude 
samozřejmě i na kávu a indi-
viduální prohlídku. Za vidění 
stojí dva židovské hřbitovy, 
meditační či střešní zahrada 
nebo zámecký park. Stihne-
me si prohlédnout i  desátý 
ročník kovářské výstavy Kov 
ve městě. Odpoledne si pak 
vychutnáme krásný výhled 
z hradu Helfštýn.

U  všech uvedených akcí 
je v  ceně doprava, vstupné 

a  oběd. Podrobnější infor-
mace získáte na www.file-
mon-baucis.cz, anebo na te-

lefonním čísle 728  337  983. 
Na spokojené účastní-
ky se těší koordinátorka 

Zdravého města Prostějov  
PaedDr. Alena Dvořáková 
a Jana Šmudlová.

V  Prostějově vzniká 
Multikulturní centrum 

Mozaika
Zveme Vás na ochutnávku prvních aktivit
Nezisková organizace Žebřík, o. s. navazuje na svou 

činnost v  rámci vrahovického Centra
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LETNÍ SETKÁNÍ S EUROPOSLANKYNÍ OLGOU SEHNALOVOU

Prostějovští vozíčkáři již 
4 roky trénují kuželky v  ku-
želkárně u  aquaparku. Chtěli 
jsme si porovnat síly a také si 
zpestřit jedno prázdninové 
odpoledne, a tak jsme na sou-
boj v  kuželkách vyzvali pros-
tějovský Klub sociálně demo-
kratických žen. 

Ženy naši výzvu přijaly. Sešli 
jsme se v pátek 25. 7. 2014 v 17 
hodin před kuželkárnou. Hrálo 
se o putovní pohár a záštitu i sa-
motný pohár nám ochotně po-

skytl radní Pavel Smetana. Ně-
které ženy se přiznaly, že kuželky 
hrají poprvé a  i  když bojovaly 
velmi statečně, na vítězství to ne-
stačilo, a  tak pohár zůstal pro-
stějovským vozíčkářům. Klub 
SDŽ, nás ovšem okamžitě vyzval 
na odvetu, kterou plánujeme na 
konec léta. Nutno dodat, že jsme 
si užili všichni společně spoustu 
legrace, a tak si zpříjemnili jedno 
letní odpoledne.

 Eva Křepelková, předsedky-
ně prostějovských vozíčkářů

KLUB sociálně demokratic-
kých žen v  Prostějově uspořá-
dal po roce setkání Prostějo-
vanů s poslankyní evropského 
parlamentu MUDr. Olgou Se-
hnalovou. 

Loni naše setkání proběhlo 
v Kostelci na Hané a mělo velký 
ohlas. Letos nám nabídnul pro-
story i pomoc s organizací staros-
ta z Kralic na Hané Pavel Kolář. 
A  tak se v  parku u  Kulturního 
domu v  Kralicích na Hané sešli 
členové Klubu prostějovských 
vozíčkářů, Vlasteneckého sdruže-
ní antifašistů Prostějovska, členky 
Onko Klubu Diana, členové Klu-
bu seniorů a další naši příznivci, 
abychom si všichni společně užili 
jedno krásné letní odpoledne. Se-
šli jsme se  po roce, na den přesně  

v sobotu 12. 7. 2014. Přišla  mezi 
nás i senátorka Božena Sekanino-
vá, náměstkyně primátora Alena 
Rašková, radní Milada Galářová 
a  Pavel Smetana. Letní náladu   
a přátelskou zábavu všem zpes-
třil místopředseda senátu Zde-
něk Šromach, krerý nás přijel 
pozdravit. Tomu se však nejvíce 
líbilo vystoupení orientálních 
tanečnic a  tak své vystoupení 
musely několikrát opakovat. Eu-
roposlankyně Olga Sehnalová 
si za doprovodu starosty Pavla 
Koláře s  nadšením prohlédla 
městys Kralice na Hané. Na 70 
účastníků našeho setkání se ba-
vilo dlouho do večera.

Jana Halvadžievová 
předsedkyně Klubu sociálně 

demokratických žen Prostějov

Dne 27. září v sobotu a stejné 
témata 29. září v pondělí od 8.30 
do cca 12.30 pořádá ČČK Prostě-
jov, Milíčova 3 odbornou konfe-
renci pro nelékařské pracovníky 
(akreditovanou u České asociace 
sester) za 4 pasivní kredity a po-
platek 200 Kč (včetně občerstve-
ní). Konference je i pro veřejnost.

Témata :
1. Ing. Petra Symerská, Přerov 

-Ajurvéda - prastará léčebná zcela 
přírodní metoda světa

- Podstata a filozofie ajurvédy
- Ajurvédské celotělové terapie 

- jejich podstata, působení a účin-
ky na lidský organismus

- Ajurvédské bylinné produkty 
- jejich původ a působení na lid-
ský organismus

- Zajímavosti ze světa ajurvédy 
- ovocné a zeleninové šťávy, bio-
logické rytmy lidského organis-
mu z pohledu ajurvédy přijímaní 
potravy, trávení, vylučování)

2- Jiří Juráň, Olomouc – 
Emoční svoboda a zdraví

- RUŠ- Rychlá a Účinná změna 
Skutečnosti

-EFT-mezinárodně uznávaná uni-
verzálně léčebná metoda patřící do 
oboru energetické psychologie.

- EFT -Emotional Freedom 
Techniques -Techniky emocio-
nální svobody

3. Bc. Hana Šopíková, Pros-
tějov – Prevence zdraví a  péče 
o seniory

4. Ing. Lenka Černochová, 
ČČK Prostějov – První pomoc 
u nemocí seniorů – cévní mozko-
vá příhoda a infarkt myokardu

Pokud máte o  konferenci zá-
jem, napište Vaše jméno a datum 
narození na mail: prostejov@
cervenykriz.eu nebo SMS na mo-
bil: 723005411.

Dále dne 4. září ve čtvrtek 
od 8 do 11 hod. pořádáme 
sbírku plyšových hraček na 
ČČK Prostějov, Milíčova 3. 
Pokud máte plyšové hračky 
jakékoliv velikosti a  druhu, 
věnujte je prosím na naše ak-
tivity – rozdáváme je dětem 
v  rámci divadélka o  první 
pomoci v  mateřských a  zá-
kladních školách a  za sym-
bolickou cenu 10 Kč je pro-
dáváme na stánku v  rámci 
vánočních trhů pro sociálně 
slabé občany.

Předem děkujeme za pomoc.

ČČK informuje

Akce prostějovských vozíèkářů

Válka na Jom kipur
přednáška s prezentací

major v záloze Ing. Jaromír Vykoukal
autor odborných statí s vojensko-historickou tématikou

podkrovní sál
Městské knihovny
Prostějov

V sobotu 6. října 1973 (svátek Jom kipur) zaduněla na linii Suezského průplavu
a na demarkační čáře na Golanských výšinách děla a začala válka.
Naprosto překvapený Izrael čelil hrozbě totální porážky a zničení jako státu,
protože bojoval proti silám 7 arabských států.

Pořádá Městská knihovna Prostějov
ve spolupráci s Církví bratrskou a církví Slovo života

v 17 hodin

22. zárí
2014

www.proizrael.cz
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Angličtina pro děti Prostějov/HE-
LEN DORON ENGLISH odkládá 
kovbojské klobouky, indiánské čelen-
ky, vymetá salony a chystá se na zahá-
jení dalšího školního roku. 

Srpnová prázdninová škola, kte-
rá se podobně jako červencový Wild 
Wild West tábor na Tesáku inspirovala 
Divokým západem, a  během níž stu-
denti kromě koňmo, cestovali i  divo-
kým ořem, pomohla studentům zažít 
angličtinu dobrodružně, za pochodu, 
v jiném kontextu a nenápadně osvěžit 
znalosti. Sečteno a podtrženo zážitková 
angličtina. 

V novém školním roce zahájí Ang-
ličtina výuku první týden v září. Celé 
září je zároveň měsí-
cem otevřených dve-
ří. Angličtina otevírá 
kurzy na jedenácti 
znalostních úrovních 
od Baby’s  Best Start 
až po B1 kurzy pro 
pokročilé studenty 
Teenage English. Zce-
la nově bude otevřen 
interaktivní kurz pro 
školáky na prvním 
stupni Jump with Joye, 
který je podobně jako 
nové kurzy Fun with 
Flupe, podpořen ani-

movaným seriálem z  produkce Helen 
Doron na DVD. Metoda kombinace 
slyšeného, viděného, prožitého, posu-
nula efektivitu výuku na nadstandard-
ně vysokou úroveň. Pro pokročilejší 
školáky se otevírá kurz s robotem Bot-
tym, jehož idea je postavena na mo-
derním přístupu našich dětí k technice 
a počítačovým technologiím.  

Těšíme se na vás! Demo hodiny 
a zápisy do kurzů na nový školní rok 
najdete na webu angličtiny www.
anglictinaprodetiprostejov, na www.
helendoron.cz, LC Prostějov. Nebo 
jednoduše napište na info@anglicti-
naprodetiprostejov.cz  či zavolejte na 
tel. 604 792 446.

angličtina pro děti
od malička do 19 let

AngličtinA, která přináší 
skutečné výsledky! zápis právěteĎ+420 604 792 446
info@anglictinaprodetiprostejov.cz 

pozvánka na 
ukázkovou 
hodinu zdarMa

HDE_inzerce_137x70_PROSTEJOV.indd   1 6/30/14   6:51 PM

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

BACK TO SCHOOL: 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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Připomínáme změny časů projekcí 
v prázdninových měsících!!!

PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ
17.30 Magický hlas rebelky čes. životopis. dok.
Marta Kubišová pohledem Olgy Sommerové
Režie: Olga Sommerová, 75 min., repríza, mlá-
deži přístupný, vstupné 90 Kč
20.00 Fakjů pane učiteli  německá komedie
Rekordně úspěšná komedie, kterou vidělo 6 mili-
onů německých diváků! O jednom trošku „zvlášt-
ním“ panu učiteli….
V hl. rolích: E. M´Barek, K. Herfurth
Režie: Bora Dagtekin, 118 min., český dabing, premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

ÚTERý 2. ZÁŘÍ
17.30 Fakjů pane učiteli
20.00 Zázraky – Art film  italský film
Film, oceněný v Cannes Velkou cenou poroty!!!
V hl. rolích: A. Rohrwacher, M. A.Lungu, 
S.Louwyck, M. Belucci aj. Režie: Alice Rohrwa-
cherová, 110 min., české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

STŘEDA 3. ZÁŘÍ
17.30 Fakjů pane učiteli
20.00 Magický hlas rebelky

ČTVRTEK 4. ZÁŘÍ
17.30 Láska na kari  americká gurmánská romance
Sto chutí, jedna vášeň. Nový film Lasse Halströma !!
V hl. rolích: H. Mirren, M. Dayal, Ch. le Bon , 122 
min., pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 
Pokračování kultovního americký akční film
snímku nás navrací znovu do města hříchu……
V hl. rolích: J. Alba, M. Rourke, R. Dawson,  
E. green, J. Gordon-Levitt, J. Brolin. Režie: Ro-
bert Rodriguez, 103 min., premiéra, české titulky, 
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

PÁTEK 5. ZÁŘÍ
17.30 Láska na kari
20.00 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 3D
Vstupné 150 Kč

SOBOTA 6. ZÁŘÍ
17.30 Láska na kari
20.00 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 3D

NEDĚLE 7. ZÁŘÍ
17.30 Láska na kari
20.00 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil

PONDĚLÍ 8. ZÁŘÍ
17.30 Nejhledanější muž  koprodukční thriller
Napínavý thriller z prostředí tajných služeb
V hl. rolích: P.Seymour Hoffman, R. McAdams aj.
Režie: Anton Corbin, 121 min., české titulky, premiéra, 
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 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., repríza, mládeži 
do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

ÚTERý 9. ZÁŘÍ
17.30 Nejhledanější muž
20.00 O koních a lidech - Art film islandský film
Když se lidé chovají jak koně a koně jako lidé…
Režie: Benedikt Erlingsson, 81 min., české titul-
ky, premiéra, pro mládež do 15 let nevhodný, 
vstupné 95 Kč

STŘEDA 10. ZÁŘÍ
17.30 Nejhledanější muž
20.00 Díra u Hanušovic

ČTVRTEK 11. ZÁŘÍ
17.30 Lepší teď, než jindy  am. rom. komedie
Michel Douglas v komediální roli !
V hl. rolích: B.M. Dougrls, D. Keaton, S. Jerins,  
A. Parise, A. Lysy aj. Režie: Rob Reiner, 94 min., 
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let ne-
vhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Dárce  americké sci-fi
Když mají lidé svobodu volby…vyberou si. Špatně.
V hl. rolích: B.Thwaites, J. Bridges, M. Streep, K. 
Holmes aj. Režie: Phillip Noyce, 89 min., české ti-
tulky, premiéra. Pro mládež do 12 let nevhodný, 
vstupné 100 Kč

PÁTEK 12. ZÁŘÍ
17.30 Lepší teď, než jindy
20.00 Dárce

SOBOTA 13. ZÁŘÍ
17.30 Dárce
20.00 Lepší teď, než jindy

NEDĚLE 14. ZÁŘÍ
N E H R A J E M E

Nový Bijásek je už zase tady !!!!

PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ
14.00 Pondělní Bijásek – Turbo
USA 2013, 96 min., český dabing
Režie: David Soren
Jen pro držitele průkazky Bijásku !!!
18.30 Knězovy děti  chorvatsko-srbská tragikomedie
„Boží vůle v rukách kněze a bizarní boj s kondomy 
na malebné farnosti v Dalmácii“
Režie: Vinko Brešan, 93 min., české titulky, premié-
ra, Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Lepší teď, než jindy

ÚTERý 16. ZÁŘÍ
14.00 Úterní Bijásek – Turbo
USA 2013, 96 min., český dabing
Režie: David Soren
Jen pro držitele průkazky Bijásku !!!
17.30 Knězovy děti
20.00 Nymfomanka I. - Art film dánské drama
Otevřená studie ženské sexuality podle kontro-
verzního dánského režiséra Larse von Triera NE-
ZKRÁCENÁ REŽISÉRSKÁ VERZE!
V hl.rolích Ch. Gainsbourg, S. Skarsgard, S. Mar-
tin,. U. Thurman, S.La Beouf, J. Bell, W Dafoe aj. 
režie: Lars von Trier, 145min., české titulky, premi-
éra, mládeži do 18 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

Povšimněte si mimořádného začátku jediného 
představení !!!!

STŘEDA 17. ZÁŘÍ
19.00 Nymfomanka II. -  Art film dánské
Otevřená studie ženské sexuality podle kontro-
verzního dánského režiséra Larse von Triera NE-
ZKRÁCENÁ REŽISÉRSKÁ VERZE!
V hl.rolích Ch. Gainsbourg, S. Skarsgard, S. Mar-
tin,. U. Thurmanová, S.La Beouf, J. Bell, W Dafoe aj. 
režie: Lars von Trier ,180min., české titulky, premi-
éra, mládeži do 18 let nepřístupný, vstupné 100 Kč

ČTVRTEK 18. ZÁŘÍ
18.30 Místa  české filmové drama
Nový film Radima Špačka!!! Být mladý je nebezpečné!
V hl.rolích V. Polívka, J. Matoušková, J. Cína, R. 
Nebřenský. Režie: Radim Špaček, 108 min., premi-
éra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Dřív než půjdu spát americký thriller
Mysteriózní thriller na motivy stejnojmenného 
knižního bestselleru.
V hl. rolích: N. Kidman, C. Firtham aj.
Režie: Rowan Joffe, 92 min., české titulky, premié-
ra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

PÁTEK 19. ZÁŘÍ
15.30 Pošťák Pat  am. animovaný rodinný film
Režie: Mike Disa, 88 min., český dabing, premié-
ra, mládeži přístupný, vstupné 100 Kč
17.30 Místa
20.00 Pod zemí  americký horor
Režie: John Eric Dowdle, 89 min., české titulky, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 110 Kč

SOBOTA 20. ZÁŘÍ
15.30 Pošťák Pat
17.30 Místa
20.00 Pod zemí

NEDĚLE 21. ZÁŘÍ
15.30 Pošťák Pat
17.30 Místa
20.00 Dřív než půjdu spát

PONDĚLÍ 22. ZÁŘÍ
17.30 Zůstaň se mnou am. romantický film
V hl. rolích: Ch.G. Moretz, J. Blacley, S. Keach,
Režie: R. J. Cutler, české titulky, premiéra, pro 
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Dřív než půjdu spát

ÚTERý 23. ZÁŘÍ
17.30 Zůstaň se mnou
20.00 Století Miroslava Zikmunda - Art film
Režie: Petr Horký, český životopisný film
75 minut, premiéra, mládeži přístupný, Vstupné 90 Kč

STŘEDA 24. ZÁŘÍ
17.30 Zůstaň se mnou
20.00 Dřív než půjdu spát

ČTVRTEK 25. ZÁŘÍ
17.30 Výchozí bod  americké sci-fi
V hl. rolích: M. Pitt, B. Marling aj. Režie: Mike 
Cahill, české titulky, 113 min., pro mládež do 12 
let nevhodný, premiéraa, vstupné 110 Kč
20.00 Equalizer  americký akční thriller
V hl. rolích: D. Washington, Ch.G. Moretz aj. Re-
žie: Antoine Fuqua, 132min., české titulky, mláde-
ži do 15 let nepřístupný, premiéra, vstupné 140 Kč

PÁTEK 26. ZÁŘÍ
17.30 Výchozí bod
20.00 Equalizer

SOBOTA 27. ZÁŘÍ
187.30 Výchozí bod
20.00 Equalizer

NEDĚLE 28. ZÁŘÍ
18.30 Výchozí bod
21.00 Equalizer

PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ
14.00 Pondělní Bijásek – Sputnik
Německo/Belgie/Česko 2013 , 90 min , český dabing
Režie:Markus Dietrich
17.30 Labyrint: Útěk  am. mysteriózní thriller
V hl. rolích: D. O´Brien, T. Brodie-Sangster, aj.
Režie: Wes Ball, 114 min., české titulky, premiéra, 
Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Fízlové, hajzlové  šílená am. komedie
V hl. rolích: D. Judor, S. Little, aj. Režie: Quentin 
Dupieux /Mr.Oizo/, české titulky, premiéra
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

ÚTERý 30. ZÁŘÍ
14.00 Úterní Bijásek – Sputnik
17.30 Labyrint: Útěk
20.00 Ztracen 45 - Art film  české dokudrama
V hl. rolích: T. Medvecká, S. Rašilov, aj. Režie:Josef 
Císařovský, 67 min., premiéra, Vstupné 90 Kč

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

Kultura

Výchozí bod  Režie: Mike Cahill

Equalizer  Režie: Antoine Fuqua

Labyrint: Útěk  Režie: Wes Ball

Mike Cahill, jedna z nejzajímavěj-
ších postav současného amerického 
nezávislého filmu, vypráví příběh 
mladého molekulárního biologa Iana 
Graye, zcela pohlceného studiem vý-
voje lidského oka. Setkání s tajemnou 
kráskou dá životu zarytého stoupence 
vědy dosud nepoznaný směr. O ně-
kolik let později učiní Gray spolu s ko-
legyní Karen nečekaný objev, který 
zpochybní jeho dosud neotřesitelnou 
víru ve vědu a jeho skepticismus vůči 
mystickým silám. Potvrdit či vyvrá-
tit novou teorii však může jen cesta 
na druhý konec světa. Michael Pitt, 
Astrid Bergès-Frisbeyová a Brit Mar-
lingová ztvárnili hlavní role v roman-
tickém dramatu s prvky sci-fi, který 
na letošním festivalu Sundance oslovil 
jak kritiky, tak diváky. Nebezpečné 
manévrování v teritoriu velkých idejí 
Cahill zvládá s citlivou elegancí a jem-
nou lyričností. Na opojné a spirituali-
tou prodchnuté vizuální stránce jeho 
snímku se nezanedbatelnou měrou 
podílel kameraman Markus Förderer

Ve snímku The Equalizer před-
stavuje Denzel Washington bývalého 
člena elitní tajné vojenské jednotky 
McCalla, který předstíral svou smrt, 
aby mohl začít žít poklidný život 
v Bostonu. Když kvůli záchraně života 
mladé dívky Teri (Chloe Grace Mo-
retz) musí svůj dobrovolný odpočinek 
ukončit, ocitá se tváří v tvář extrémně 
násilným ruským gangsterům. Bě-
hem tohoto zúčtování se v McCallovi 
znovu probudí touha po konání spra-
vedlnosti. Pokud se tedy ocitnete v ne-
snázích s mizivou šancí na záchranu, 
a nemáte se na koho obrátit, McCall 
vám pomůže. Je tím jediným, kdo 
dokáže vaše problémy vyřešit jednou 
provždy. Je to Equalizer

Podzemní výtah Thomase vyve-
zl na louku obklopenou vysokými 
zdmi. Vůbec na nic si nepamatuje 
a  hned po příjezdu jej přivítá sku-
pina dalších mladíků, které již dříve 
potkal stejný osud. Vytvořili zvláštní 
komunitu, která se na tom podivném 
místě snaží přežít a zároveň neúnavně 
hledá únikovou cestu. Možnost utéct 
mají každé ráno, kdy se ve zdi otevírá 
obrovská brána. Ta jim však pouze 
umožňuje vstoupit do obrovského 
a neustále se měnícího bludiště, které 
jejich nový domov obklopuje. Nejlep-
ší a nejodvážnější běžci hledají cestu 
ven a postupně mapují jednotlivé části 
labyrintu. Večer se ale brána uzavírá 
a kdo se nestihne včas vrátit, mezi stě-
nami labyrintu nepřežije. Labyrint se 
totiž v noci mění na děsivé místo plné 
nejrůznějších nástrah, kvůli nimž se 
pravděpodobnost přežití v jeho útro-
bách limitně blíží k nule. 
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Navštivte dne 14. 9. 2014
stánek Regionální potraviny
na Hanáckých slavnostech v Prostějově
a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.

Mystéria jesenické krajiny přiblíží zářijová výstava 
v Regionálním informaèním centru v Prostějově
Unikátní sérii fotografií, zachy-

cující bystřiny a detaily přírodních 
struktur jesenické krajiny, před-
staví od 1. září do 26. září ve vý-
stavních prostorách Regionálního 
informačního centra v  Prostějově 
olomoucký fotograf Jiří M. Doležel. 

Současná autorova tvorba, převáž-
ně z  období posledních tří let, těží 
ze zaujetí pro úchvatnou jesenickou 
krajinu. „Hledáním podstaty krajiny 
prostřednictvím detailů a  struktur 
v  umělecky ztvárněných vodních 
prvcích, se snažím reflektovat potře-
by lidského nitra k  udržování rov-
nováhy s moderním a mnohdy agre-
sivním světem. Tímto nadčasovým 
sdělením chci vtáhnout diváka do 
děje a přimět ho k přemýšlení o hod-
notách, které krajina a příroda nabízí.  
Bystřiny, tůně, vodopádky a zařezaná 

údolí se svými strukturami jsou Je-
seníkům díky geologickému vývoji 
vlastní a pro fotografa může být vý-
zvou jen neprojít kolem a nezachytit 
první vjem, ale zkoušet trpělivě hle-
dat cestu k  zobrazení jejich podsta-
ty. A i proto se snažím stále a znovu 
o zobrazení charakteru, energie a ne-
bojím se říci dokonce i duše a magie 
těchto krásných tajemství přírody“.

Autor se již od mládí angažuje ve 
fotografické tvorbě, která je jeho ce-
loživotním koníčkem, profiloval se 
převážně v oblasti portrétu a krajiny 
a  uskutečnil řadu výstav. Rok 2013, 
kdy dovršil své šedesátiny, vystavoval 
nový jesenický cyklus v  Olomouci, 
Priessnitzových lázních Jeseník, Pře-
rově a Šumperku. 

Otevírací doba RIC: PO až PÁ od 9 
do 17 hodin, SO, NE od 9 do 12 hodin. 
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Také máte pocit, že se vám 
zhoršuje paměť? Nevíte, kam 
jste dali klíče? Nemůžete si 
vzpomenout na jméno spolu-
žáka? A vůbec Vás to netěší? 

Jistě jste už slyšeli o kurzech 
paměti pořádaných  naší kni-
hovnou. Seznámíte se v nich 
s paměťovými technikami a po-
můckami, dozvíte se, jak si lépe 
pamatovat a v neposlední řadě 

strávíte čas v  příjemném pro-
středí při setkání se svými vrs-
tevníky. Užijete spoustu legrace 
a možná navážete i nová přátel-
ství. Kurzy jsou vedeny hravou 
formou, nezkouší se v nich, 
neznámkuje, své výsledky ne-
musíte nikomu sdělovat. Pod-
zimní, základní kurz, má 6 lekcí, 
které se budou konat jedenkrát 
za 14 dnů, vždy ve středu v 10 

hodin, jsou tedy určeny zejmé-
na seniorům. Začneme 1. října 
2014. Přihlásit se můžete na tel. 
č. 582 329 661. A co budete po-
třebovat? Psací potřeby, brýle, 
dobrou náladu a chuť pro sebe 
něco udělat. Kurzy jsou zdarma. 
Pokud se přihlásíte, je toto při-
hlášení již závazné.  Budu se na 
Vás těšit.  

 M. Vyroubalová - lektorka

Jak si lépe pamatovat

Po prázdninové přestávce 
jsou pro vás v knihovně při-
praveny další zajímavé před-
nášky, besedy a setkání.

V září se můžete těšit napří-
klad na přednášku o feng-šuej, 
cestopisnou besedu o  Bar-
mě, připomeneme si historii 
arabsko-izraelského konflik-
tu a  pobavíme se o  knížkách 
a  humoru s  Vráťou Ebrem. 

Akce může navštívit každý, 
kdo má zájem, není nutné 
být registrovaným čtenářem 
knihovny. Budeme pokračo-
vat také v aktivitách určených 
především seniorům. Každé 
druhé úterý v  měsíci otvírá-
me v knihovně Senior klub, se 
kterým vyrážíme na zajímavé 
výlety po okolí a každé posled-
ní úterý v měsíci si v Tvořivé 

knihovně můžete vyzkoušet 
nějakou zajímavou výtvarnou 
techniku. Seniorům budou 
určeny také další počítačové 
kurzy (ty, kdo jsou již do těch-
to kurzů přihlášeni, budeme 
včas telefonicky informovat 
o  jejich začátku) a také kurzy 
trénování paměti. Sledujte náš 
program, věříme, že si z  něj 
vyberete.

Do knihovny nejen pro knihy

V pondělí 29. září zveme do knihovny všechny milov-
níky knih, čtení a dobrého humoru. Navštíví nás knihku-
pec, spisovatel a věčný propagátor čtení Vratislav Ebr.

 Více než dvě desítky let vedl pražské Arbesovo knihku-
pectví na Smíchově, kterému se říkalo U Ebra a ve kterém 
bylo možné vždy sehnat to nejzajímavější z tehdejší knižní 
nabídky. I když sám se za spisovatele nepovažuje, je autorem 
mnoha knih, které podle svých slov „přebral, vybral, přepsal 
a něco i napsal“. Profesi knihkupce se už sice nevěnuje, ale 
organizuje pravidelné besedy, autogramiády a klubové ve-
čery v  literárních kavárnách, na kterých rozdává humor, 
dobrou náladu a usměvavé historky o knížkách a taky o li-
dech. Nenechte si ujít toto zajímavé setkání.

Myanmar (Barma) 2014 – Země k neuvěření
Myanmar – známější pod 

názvem Barma (jako dědic-
tví britské kolonizace) – je 
země největšího Buddhy 
a  tisíců a  tisíců buddhis-
tických chrámů, kde chudí 
lidé již po staletí  obětují 
i  poslední majetek, aby si 
postavili svoji vlastní pago-
du nebo přilepili zlatý plátek 
na Buddhovu sochu. Větši-

na obyvatel tam dosud žije 
tradičním způsobem života, 
málo poznamenaným západní 
civilizací. Nemusíte stát fronty 
u  památek, hledat místo pro 
ubytování a  tísnit se s  davem 
turistů u moře… Můžete se cítit 
zcela bezpečně a přitom potká-
vat neskutečně usměvavé a po-
hodové lidi, ochutnat tamní 
kuchyni, užít si liduprázdných 

kilometrových pláží a nakouk-
nout do místních řemeslných 
dílniček. Počátkem letošního 
roku se do Barmy vypravili 
Jana Římská a Miroslav Kouřil, 
kteří se s námi ve středu 19. září 
podělí o  své dojmy. Výstavu 
jejich fotografií si budete moci 
prohlédnout v Galerii Na Půdě 
Městské knihovny Prostějov až 
do konce října.

Válka na Den smíření
Dne 6. října 1973 ve 14 ho-

din zaduněla na linii Suezského 
průplavu a demarkační čáře na 
Golanských výšinách děla a za-
čala válka, které historie přiřkla 
jméno Válka na Den smíření. 
Bojovalo se 11 dní a v boji padlo 
na obou stranách více než 11 tisíc 

vojáků, bylo zničeno 2650 tanků 
a sestřeleno 534 letadel. Napros-
to překvapený Izrael čelil hrozbě 
totální porážky a  zničení sebe 
sama, protože bojoval proti silám 
7 arabských států, které vyrazily 
do boje s cílem oplatit Izraeli kru-
tou porážku v  Šestidenní válce. 

Krize Izraele byla taková, že byl 
vydán rozkaz k  přípravě jader-
ných úderů na arabské protivní-
ky. Touto asi nejdivočejší válkou 
20. století vás ve své přednášce, 
v pondělí 22. září v 17 hod., pro-
vede major v záloze Ing. Jaromír 
Vykoukal se svojí manželkou. 

Vráťa Ebr: 
Bez legrace se nedá žít
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Nabídka pořadů pro veřejnost - Září 2014
11. 9. (čtvrtek) v 18:00 hod. KOMETY KAMIKADZE
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 
Když 2. 12. 1995 startovala kosmická sonda SOHO, nikdo netu-
šil, že tato sonda určená k  pozorování Slunce se stane nejúspěš-
nějším lovcem komet a otevře zcela novou kapitolu výzkumu 
těchto stále ještě tajemných těles.
Přednášející (*1954) vystudoval matematiku na Přírodovědec-
ké fakultě někdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. 
Jeho profesní život je spojený s  Fakultou strojního inženýrství 
Vysokého učení technického v Brně, kde se věnuje aplikované 
matematice. K tématům jeho vědeckovýzkumné činnosti pat-
ří mimo jiné numerické metody analýzy a zpracování obrazů 
a tato práce se stala též základem pro získávání unikátních fo-
tografií slunečních zatmění, které rovněž sám pořizuje. Tyto 
fotografie tvoří v současnosti naprostou světovou špičku, byly 
dokonce publikované na titulní stránce časopisu Nature. Úzce 
spolupracuje s předními zahraničními odborníky a institucemi, 
například s  Havajskou univerzitou. K jeho dalším koníčkům 
paří též cestování po vysokých horách a fotografování přírody 
a dalších zajímavých astronomických objektů a úkazů. Osobní 
internetové stránky: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/ .
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invali-
dé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ:
Evropská noc vědců předchází astronomickému víkendu. 
Během Evropské noci vědců nabízíme v pátek 26. 9. ve 20:30 
hodin nejen večerní pozorování dalekohledy, ale také informace 
o dalekohledech, činnosti Astronomického oddělení (hvězdár-
ny) a prohlídku výstav. Součástí Evropské noci vědců budou též 
speciální prezentace „Hrátky s optikou“ určené pro malé i velké 
a zahájení výstavy „Z historie optického průmyslu v Přerově“ 
týkající se podniku Meopta Přerov (viz. níže v  kapitole VÝSTA-
VY/EXPOZICE). Vstup zdarma.

PRAVIDELNÁ ASTRONOMICKÁ 
POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST:

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pondělí, čtvrtek 
a pátek od 15:00 do 16:00 hodin. 
VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNé OBLO-
HY DALEKOHLEDY se konají každé pondělí, čtvrtek a pátek 
od 20:30 do 21:30 hodin.
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost 
hvězd, či Slunce. V  případě špatného počasí je připraven ná-

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

ASTRONOMICKý VÍKEND:
13. 9. (sobota) a 14. 9. (neděle)
Během Astronomického víkendu je možné navštívit Astrono-
mické oddělení (hvězdárnu) a zúčastnit se pozorování Slunce od 
15:00 hodin a pozorování večerní hvězdné oblohy od 20:30 hodin.
Soutěž pro děti - V neděli 14. 9. ve 14:00 hodin soutěž pro 
děti z  cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ“- KRÁLOVNA MEZI 
HVĚZDAMI. Soutěži bude předcházet povídání o souhvězdích 
viditelných z našeho území po celý rok.  Vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
POHÁDKOVé STŘEDY PRO DĚTI: JAK SI MLSNé MED-
VÍDĚ CHTĚLO LÍZNOUT MLÍČKA Z MLéČNé DRÁHY
Pohádku uvádíme každou zářijovou středu v 15:30 hodin (vy-
jma 3. 9.). Malý medvídek je mlsný a maminka s ním má sta-
rosti. Co by mu dobrého sehnala k jídlu? Zvědavý Míša hledá 
pamlsky na obloze sám. Jak to s ním dopadne? Následuje po-
vídání o souhvězdích viditelných z  našeho území po celý rok, 
o Velké medvědici a Malém medvědovi. Vstupné dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

XXIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11leté děti se schází ve středy od 16:30 hodin. První 
schůzka bude 10. září. Obsahem zářijových setkání bude sezná-
mení se souhvězdími viditelnými po celý rok. Za vhodných pod-
mínek doplněno pozorováním Slunce. Pololetní poplatek 200 Kč.

VýSTAVY/EXPOZICE:
V  rámci Evropské noci vědců bude 26. 9. zahájena výstava 
„Z HISTORIE OPTICKÉHO PRŮMYSLU V PŘEROVĚ“. 
Když v roce 1609 Galileo Galilei poprvé obrátil svůj dalekohled 
ke hvězdám, určitě netušil, co vše mu tento přístroj, obsahující jen 
velmi jednoduchou optiku, přinese. Od té doby se dalekohledy 
staly doslova očima hvězdářů a bez optiky ať už v dalekohle-
dech, či v jiných přístrojích si pokrok moderní vědy nelze vůbec 
představit. Jméno podniku Optikotechna, který byl prvním sku-
tečným představitelem optického průmyslu v  Československu 
a který velmi rychle získal mezinárodní věhlas, zná dnes patrně 
jen málokdo. Kdo by však neznal Meoptu, kterou se Optikotech-
na stala roku 1946. Její výrobky byly známé nejen v Českosloven-
sku, ale v podstatě po celém světě. V loňském roce oslavil tento 
renomovaný výrobce vysoce kvalitní optiky i přístrojů 80. výročí 
svého založení a tato příležitost určitě stojí za připomenutí.

- Z HISTORIE OPTICKÉHO PRŮMYSLU V  PŘEROVĚ (OD 26. 9.)
- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
- VESMÍRNÝ OSTROV PRO DĚTI
- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- OPTIKA – EXPOZICE
Výstavy/expozice jsou dostupné na začátku astronomických 
pozorování a v tom případě jsou jejich součástí. Po domluvě 
jsou dostupné i kdykoliv jindy, kdy je vstupné: dospělí 20 Kč, 
děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou 
výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

AVÍZO! XLIV. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání 
základů astronomie a astronomická pozorování. Astronomický 
klub GEMINI je rozdělen na dvě části.
Klub GEMINI I navštěvují žáci od čtvrté třídy ZŠ. Hlavním téma-
tem pro rok 2014/2015 bude „Planetární stezkou až na kraj vesmí-
ru“. Projdeme sluneční soustavou a půjdeme dál až do vzdáleného 
vesmíru. Každou schůzku si zpestříme jednoduchým fyzikálním 
pokusem, fyzikální hrátkou. Součástí některých schůzek budou 
rovněž pozorování a  to buď Slunce, nebo v  zimních měsících 
hvězdné oblohy. Podnikneme i několik víkendových akcí. Pojede-
me se podívat na planetární stezku do Proseče, navštívíme digi-
tárium a exploratorium v Brně a nové 3D planetárium v Ostravě 
(rekonstrukce má být hotova na podzim tohoto roku). Chystáme 
rovněž cyklistický výlet. Schůzky se budou konat pravidelně vždy 
ve čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin. První schůzka je plánována 
na 2. října. Jednorázový poplatek na školní rok 2014/2015 činí 300 
Kč. Do klubu GEMINI I se mohou zájemci přihlásit na E-mailové 
adrese trutnovsky@hvezdarnapv.cz, nejlépe do 30. 9. 2014.
Klub GEMINI II je určen pro středoškoláky a starší zájemce o as-
tronomii. Nabízí hlubší seznámení s  některými oblastmi astrono-
mie a je více zaměřen na praktickou stránku. Do značné míry zah-
rnuje individuální přístup. Členové klubu mají možnost seznámit 
se s ovládáním pozorovací techniky a provádět jednoduchá avšak 
samostatná astronomická pozorování. Schůzky se budou konat 
pravidelně v pondělí od 17:30 do 18:30 hodin, není-li stanoveno jinak 
a první schůzka je plánována na 6. října. V rámci klubu GEMINI II 
předpokládáme rovněž exkurze do špičkových výzkumných center, 
jako jsou např. Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR, případně 
dalších a to buď jako společná akce s veřejností, nebo pouze pro členy 
klubu. Jednorázový poplatek na školní rok 2014/2015 činí 400 Kč.

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

Nejvýraznějším souhvězdím 
v  okolí světového severního 
pólu, tzv. cirkumpolárním sou-
hvězdím (které u nás nikdy neza-
padá), je Velká medvědice (Ursa 
Maior). A  sedm nejvýraznějších 
hvězd v  něm, tvořících Velký vůz, 
je zřejmě nejznámější seskupení 
hvězd severní hvězdné oblohy 
vůbec. Velký vůz tedy není jméno 
souhvězdí, jak se často používá, ale 
jedná se o tzv. asterismus. Pod tím-
to pojmem se v  astronomii skrývá 
pojmenované uskupení hvězd, 
které není oficiálním souhvězdím. 
Všechny hvězdy Velkého vozu, 
s výjimkou té nejjasnější, jsou od 
Slunce vzdálené 74 až 80 sv. let 
a  patří k  tzv. "medvědímu prou-
du", což je seskupení hvězd se spo-
lečným prostorovým pohybem. 
Velký vůz je tedy součástí sou-
hvězdí Velké medvědice. Relativní 
pohyby hvězd však způsobí, že 
Velký vůz svoji konfiguraci v příš-
tích 100   000 letech zcela změní. 
Zdalipak jste na přiloženém zob-
razení Velké medvědice, z   tzv. 

Heveliusova atlasu, Velký vůz vů-
bec našli? Ano, nachází se na tom 
nejméně důstojném místě tohoto 
zvířete! (A jen na okraj, má sku-
tečný medvěd takový ocásek jak 
je znázorněno? Tato kresba je tedy 
hodně poplatná mytologii.) Dávní 
Řekové a Peršané viděli v  tomto 
uskupení hvězd podobu medvě-
da, Arabové karavanu velbloudů, 
Angličané pluh, Francouzi pá-
nev, kanadští Inuitové zase svého 
proslulého Jelena karibu. Aljaška 
má dokonce Velký vůz i  Polár-
ku na své vlajce. To ale to takoví 
Číňané měli jinou fantazii, která 
vám možná leccos připomene. Ti 
v   uskupení hvězd Velkého vozu 
totiž viděli věčného byrokrata, 

který objíždí severní pól a za ním 
neúnavně běhají žadatelé se svými 
žádostmi. V   anglicky mluvících 
částech USA a  Kanady je toto 
seskupení hvězd nazíráno jako 
velká naběračka (Big Dipper)! 
Souhvězdí Velká medvědice je 
pojmenováno po arkadské prin-
cezně Kalisto (Callisto), se kterou 
měl řecký bůh Zeus syna Arkase. 
Diova žárlivá manželka Héra závi-
děla Kalisto její krásu a proměnila 
ji v  medvědici. Zoufalá Kalisto 
bloudila po lese, až jednou potkala 
svého syna a chtěla ho obejmout. 
Arkas v obraně zamířil na velkou 
medvědici kopí, ale v  poslední 
chvíli zasáhl Zeus a  proměnil 
ho v malého medvěda. Oba pak 
umístil na hvězdnou oblohu.

Z   dalšího obrázku je zřejmé, 
že spojnice hvězd Merak a Dubhe 
z   Velkého vozu míří na hvězdu 
Polárku (další název je Severka, 
neboť spuštěním kolmice z   této 
hvězdy směrem k   zemskému 
obzoru je určena severní světová 
strana) nacházející se v souhvězdí 

Malé medvědice (Ursa Minor), 
známém také jako Malý vůz. 

Soustřeďme se však nyní na 
střed oje Velkého vozu, tj. na ob-
last označenou čtverečkem čer-
vené barvy. Spatříte-li v  tomto 
místě při pohledu na skutečnou 
oblohu (tedy ne na této fotogra-
fii!) pouze jednu hvězdu je rozli-
šovací schopnost vašich očí nízká. 
Zdravé lidské oko resp. oči spatří 
v tomto místě hvězdy dvě. Těsně 
vedle nejjasnější hvězdy Mizar 

A najdete jednak průvodce Alco-
ra vzdáleného 12 úhlových minut, 
což může rozlišit za dobrých pod-
mínek i  neozbrojené oko. Malý 
dalekohled, např. obyčejný triedr, 
odhalí ve vzdálenosti 14,5'' od Mi-
zara A další hvězdu, dalšího prů-
vodce - Mizara B. Každá z  těchto 
tří hvězd (Alcora, Mizara A a Mi-
zara B) je navíc spektroskopická 
dvojhvězda. V   orámečkovaném 
místě se tedy nachází šestinásob-
ný hvězdný systém! -jp-

ASTRONOMICKÁ ABECEDA - V
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Nový web divadla nabízí on-line 
vstupenky i virtuální prohlídku

Městské divadlo v  Pro-
stějově spustilo počátkem 
srpna modernizovanou po-
dobu svých internetových 
stránek. Představuje na 
nich také nové logo a virtu-
ální prohlídku, umožňuje  
i on-line nákup vstupenek. 

Úvodní stránka zaujme 
živě graficky zpracovanými 
upoutávkami atraktivních 
pořadů, návštěvníci ocení 
také přehledný kalendář 
akcí.

„Předchozí stránky slou-
žily divadlu pět sezón a  po 
obnově už doslova volaly. 
Věřím, že se v nich návštěvní-
ci rychle zorientují a najdou 
všechny potřebné informa-
ce,“ uvedla ředitelka Městské-
ho divadla v Prostějově Jana 
Maršálková s  tím, že web 
je důležitým informačním 

zdrojem nejen pro diváky, 
ale také pro hostující divadla, 
neboť poskytuje vyčerpávají-
cí informace o jevišti, zákulisí 
i  technickém vybavení diva-
dla. Za grafickou moderni-
zací webu stojí podle Mar-
šálkové prostějovský Atelier 
Modrý anděl Magdaleny 
Jansové.

Virtuální prohlídka, kte-
rou zpracovalo rožnovské 
studio Vectris, potěší všech-
ny obdivovatele Národní-
ho domu, který je národní 
kulturní památkou.  „Lidé 
si mohou Národní dům 
prohlédnout ze všech úhlů 
pohledu, zvenčí i uvnitř. Pro-
hlídka jim umožní prozkou-
mat výzdobu do nejmenších 
detailů, ve vyskakovacích 
oknech najdou fotografie 
detailů i  potřebné základní 

informace o tomto architek-
tonickém skvostu,“ informo-
vala ředitelka.

Pod záložkou vstupenky 
objeví návštěvníci jedno-
duchý on line rezervační 
systém vstupenek. “V  této 
chvíli nabízíme on line re-
zervaci a  prodej koncertů 
Radůzy, Ondřeje Brzobo-
hatého, Hradišťanu a  Věry 
Martinové s  Orchestrem 
Václava Hybše, vstupenky 
na hodovou pohádku a no-
vou inscenaci prostějovské-
ho ansámblu Moje divadlo,“ 
informovala Jana Maršál-
ková a  dodala: „Jakmile 4. 
září ukončíme prodej před-
platného, budou v  on-line 
systému k  dispozici také 
doprodejové vstupenky na 
jednotlivá abonentní před-
stavení a koncerty.“ -eze-

Dveře dokořán bude mít 
již tradičně o hodové neděli 
Národní dům v  Prostějo-
vě. Pořadatelé z  městské-
ho divadla připravili pro 
návštěvníky pohádkové 
představení, komentova-
nou prohlídku, módní pře-
hlídku a koncert místních 
pěveckých sborů. Národní 
dům opět provoní květiny 
končícího léta.

„Za pohádkou letos děti 
a jejich doprovod pozveme 
jinam, než tomu bylo dosud. 
Pohádky ze Špalíčku brněn-
ského Divadla Paravánek 
neuvidí tentokrát v přednáš-
kovém sále, ale v  trošičku 

tajemném prostoru na jevišti 
za oponou, kde má před-
stavení působivé kouzlo,“ 
pozvala nejmenší publikum 
ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Jana Maršálko-
vá s  tím, že pohádka začne 
v  10.30 hodin a vchází se 
hlavním vchodem do diva-
dla.

Součástí programu bude 
již tradičně komentovaná 
prohlídka secesního skvostu, 
která začne ve vestibulu diva-
dla ve 13 hodin. V 15 hodin 
je ve zkušebně pěveckých 
sborů na programu společný 
koncert Vlastimily a Orlice.

V 16 hodin pořádá v před-

náškovém sále Okrašlovací 
spolek Jiřinkové odpoledne 
Jarmily Pospíšilové. Součástí 
programu je módní přehlíd-
ka oděvního domu Koutný 
ve spolupráci se svatebním 
salonem Marylin.

Květinářství Bouzov vy-
zdobí nádhernými vazbami 
divadelní část Národního 
domu, o květinovou deko-
raci spolkové části se postará 
Okrašlovací spolek. 

Zážitky z návštěvy Národ-
ního domu, který je národní 
kulturní památkou, lze zavr-
šit v kavárně, kde bude podá-
vána hodová káva s koláčky.

 -eze-

Manželský trojúhelník, 
v  němž postavy zápasí 
mezi sebou o své vlastní 
já. Tak lze charakterizovat 
inscenaci Play Strindberg 
pražského Divadla Metro, 
kterým Městské   divadlo 
v  Prostějově ve středu 24. 
září v  19 hodin zahájí no-
vou abonentní sezónu.

Představení s  hvězdnou 
trojicí Jiří Štěpnička, Zuzana 
Slavíková a Vladislav Beneš 
je určeno pro skupinu 5P, 
k dispozici jsou také dopro-
dejové vstupenky. 

„Hostování člena Národ-
ního divadla Jiřího Štěpničky 
je velkým svátkem, doposud 
na zájezdy nejezdil nebo jen 

zcela výjimečně. Jednu ta-
kovou výjimku učinil před 
šesti lety právě pro Prostějov. 
Publikum si jistě vybaví jeho 
mimořádný výkon v kome-

dii Libertin, která zvítězila 
v prvním ročníku přehlídky 
Aplaus,“ uvedla ředitelka di-
vadla Jana Maršálková. 

Jeden z nejvýznamnějších 
světových dramatiků 20. 
století Friedrich Dürrenmatt 
si hru staršího dramatika 
Augusta Strindbergra nevy-
bral k  přepracování náho-
dou:  našel v  ní dokonalou 
předlohu k  tomu, aby se 
zrodily skvěle vystavěné di-
alogy, které mistrně popisují 
nekonečný manželský sou-
boj. Nastudování, kterého se 
Divadle Metro ujal režisér 
Gustav Skála, slibuje díky 
hereckým výkonům dobrou 
zábavu. -eze-

Manželský trojúhelník: 
Štěpnièka, Slavíková, Beneš

Hody v Národním domě zpestří pohádka, 
módní přehlídka, koncert i květiny
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INZERCE

ZÁŘÍ
www.muzeumpv.cz, HLAVNÍ BUDOVA MUZEA, nám. T. G. Masaryka 2

VÝSTAVY
do 7.9. 2014 Historická vozidla v obrazech malířky Věry Hejdové
Malířka Věra Hejdová se pohybuje už několik let mezi milovníky krásných 
historických automobilů a  byl tedy už jen krůček k  tomu, aby tyto nád-
herné 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 Zélan-
du. 

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 návštěvní-
kům  atraktivní předměty z bohatých muzejních sbírek, které byly pro tuto výstavu 
speciálně zrestaurovány a připraveny, a budou prezentovány i s ukázkami původní 
instalace.

12.9. – 23.11. GENDER
Výstava velkoplošných fotografií mladého talentovaného prostějovského fotografa 
J. Svobody, jejímž tématem je postavení mužů a žen ve společnosti. Současně si 
návštěvníci mohou prohlédnout modely renomovaných i  začínajících módních 
návrhářů tak, jak je zachytil J. Svoboda objektivem svého fotoaparátu.

16.9. – 23.11.   vernisáž v 16.30 hodin
  Tanec se štětci
Malíř a restaurátor Libor Jaroš představí svou tvorbu prostějovské veřejnosti po-
prvé, přesto že s jeho díly měli možnost se seznámit milovníci umění nejen v mno-
ha českých a moravských městech, ale také v zahraničí.

Tvorba tohoto umělce se vždy pohybovala na poměrně dramatickém roz-
hraní – jeho malby se tematicky velmi často dotýkaly duchovních hodnot 
a neskrývaly umělcovo křesťanské cítění, současně však byla jejich vizua-
lista velmi silně odvozena od fyzických kvalit materiálu. Malíř se ve velké 
části svého díla věnoval principům frotáže a gramáže, kdy volným plátnem 
překrýval nějaké předměty, přírodniny či detaily z architektury a nanáše-
ním a následným prorýváním mnoha barevných vrstev vytvářel obraz, kte-
rý byl vlastně otiskem podkladového materiálu. Organické tvary úlomků 
větví, jemný pohyb stvolů rostlin či rytmická struktura zdiva nebo tanec 
barokních hřebíků rozhozených na ploše – to všechno byly pozoruhodné 
umělcovy úvhy o hmotě, materiálu, ale také o paměti, rytmu, barvě nebo 
historii a přírodě.
Z tohoto podivuhodného rozporu mezi prostým zaznamenáváním sto-
py skutečných předmětů a  hledáním stylizované vize se zrodily také 
„banánoví tanečníci“ – další z  témat, které si na prostějovské výstavě 
„ zatančí“.

ŠPALÍČEK,  Úprkova 18
MUZEJNÍ PODVEČER – DERNIéRA VýSTAVY HISTORICKÁ VOZIDLA 
V OBRAZECH MALÍŘKY VĚRY HEJDOVé
 
4. září v 18.30 hodin v hlavní budově muzea, nám. T.G. Masaryka 2
Prostějov, město módy a elegance. „Malá Paříž“, tak to by byl Prostějov 30. let. 
Tuto počínající slavnou éru si mohou všichni zájemci připomenout v kompova-
ném podvečeru se spolkem Historia, který předvede unikátní klobouky této doby. 
Návštěvníci uvidí 70 originálů ze soukromých sbírek, které byly restaurovány jen 
pro tuto příležitost.
Celým večerem provede dáma nadmíru povolaná -  Mgr. Eva Suchánková.

MUZEUM A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Výprodej 
veškerého

zboží 
do 30. 9. 

2014   
• svatební šaty
• společenské 

šaty
• pánské  

obleky 
• družba...

www.salonchantal.cz

Výuka cizích jazyků
- Firemní výuka přímo na Vašem pracovišti
- Individuální výuka 
- Obecná i obchodní angličtina, příprava na jednání s  obchodními partnery
- Příprava na mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE, BEC
- Profesionalita a zkušenost s  výukou zaručena
- Komunikační pokroky zřetelné již po několika vyučovacích hodinách

Překlady a tlumočení
- Překlady všeobecného jazyka a odborných textů
- Jazykové korektury anglických a českých textů
- Jazykové konzultace při vyřizování Vaší obchodní korespondence
- Překlady se soudním ověřením

Kontakt: Mgr. Lenka Mekysková  Tel.: +420  608  824  847
E-mail: lenka.mekyskova@gmail.com   www.langue-jazyky.cz

Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. za-
jistí dne 04.10.2014 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů :

Stanoviště ( obec ) Čas předání odpadu a 
elektrozařízení

1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45 - 10:55
2.   Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10
3.   Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25
4.   Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40
5.   Čechůvky točna 11:45 - 11:55
6.   Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30
7.   Čechovice u pošty 12:35 - 12:50
8.   Žešov u pomníku 13:15 - 13:30

Mobilní sběr – podzim 2014 - avizo

INZERCE
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Výtvarný kruh 
pro dospělé

Chcete se zdokonalit ve vý-
tvarných technikách a otevřít 
svou fantazii? Chcete si netra-
dičně odpočinout a setkávat se 
s  podobně laděnými lidmi? Od 
září otevíráme další ročník vý-
tvarného kruhu pro dospělé pod 
vedením výtvarnice PaedDr. Kvě-
toslavy Snášelové, která účastníky 
vede k   osobitému uměleckému 
vyjádření v   příjemné atmosféře 
za poslechu inspirující hudby. 

Výtvarný kruh pro do-
spělé probíhá každou středu 

od 16:00 do 17:00 v  budově 
Cyrilometodějského gym-
názia v   Prostějově. První 
informační setkání pro-
běhne 3.   září ve sborovně 
školy. Ke kurzu je možné 
se připojit i během roku. 
Přihlásit se můžete u Ing. 
Markéty Novotné na emailu  
novotna@cmgpv.cz, na te-
lefonním čísle 582  302  555 
nebo osobně v   kanceláři 
Cyrilometodějského gymná-
zia. Těšíme se na vás!

Paličkování – tradiční technika v  moderním pojetí
Paličkování a  paličkova-

nou krajku máme zažité spíše 
jako techniku, která už patří 
na jarmarky lidových řeme-
sel nebo na stolky našich ba-
biček. Jak jsem zjistila na 
vlastní oči - opak je pravdou. 
Paličkováním se dají vytvo-
řit něžné šperky a originální 
jemné doplňky. Stačí jen za-
dat do Googlu heslo „palič-
kované šperky“ a také popus-
tit uzdu vlastní fantazii.

Jak ale paličkování vlast-
ně funguje, že na velkém 
polštáři vznikají překrásné 
krajky? Polštáři se říká her-
dule a vytváří pro paličkování 
pracovní plochu, na kterou 
se připevňuje nákres předlo-
hy. Principem paličkování je 
splétání až několika stovek 
nití, připevněných na dře-
věných paličkách. Využíva-
jí se různé techniky jako je 
kroucení, křížení, polohod 
nebo hod. Z   těchto prvků 
pak vznikají různé vazebné 
kombinace, které tvoří plát-
no, řetízek, síť nebo dírkovou 
vazbu. Každopádně o  tom ví 
víc odbornice na slovo vzatá, 
paní Milena Malinová.

Paní Milena Malinová se pa-
ličkování naučila od své mamin-
ky a postupně její láska k  tomuto 
řemeslu i touha tvořit nová umě-
lecká díla rostla. Se svými kraj-
kami se účastnila výstav po celé 
republice, ale také na Slovensku 
a v   Holandsku, které je jednou 
z  kolébek paličkování. Pod jejím 
vedením spolupracovalo 164 
krajkářek na vzniku šestiúhelní-
kové mozaiky a  další krajkářky 
se podílely na vzniku francouz-
ského a  českého paličkovaného 
paravánu. Pro své žákyně paní 
Malinová pořádá kurzy v  Přero-
vě, Olomouci a také v  Prostějově 
v   rámci Centra celoživotního 
učení.

Milé dámy, pojďte se naučit 
tuto tradiční techniku a připojte 
se ke komunitě krajkářek, jejichž 
díla obdivuje Česká republika 
i  zahraničí. Kurz Paličkování 
startuje v   Centru Celoživotní-
ho učení na Cyrilometodějském 
gymnáziu už 2. září od 15:00. 
Paní lektorka Milena Malinová 
vás naučí paličkovat od samých 
základů a  ukáže cestu k   vy-
tvoření krásných uměleckých 
děl. Přihlásit se můžete u  Ing. 
Markéty Novotné na emailu  

novotna@cmgpv.cz, na tele-
fonním čísle 582  302  555 nebo 
osobně v  kanceláři Cyrilometo-
dějského gymnázia. Těšíme se na 
vás! Ing. Markéta Novotná 
 Vedoucí CCU 

INZERCE

PLUMLOVSKÉ 
VINOBRANÍ 

(9.ročník)
Sobota 20.září 2014, 

Plumlovský zámek
14:00 zahájení akce
14:30  cimbálová muzika 

HARAFICA
16:30  MARIACHI ESPUELAS
18:00 Slavnostní zahájení
19:00 AG FLEK
20:30  Veselé kravičky, Čiperné 

babičky
20:45 Ohňová show
21:00 ARRHYTHMIA

Těšit se můžete i na košt vína, vin-
nou stezku, tombolu, burčák, víno 

a speciality na roštu i z udírny.
www.plumlov.info
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Fotografiemi z let nedávno 
minulých si chce skupina stu-
dentů připomenout, jakými 
pracemi se zapojili do soutěže 
"Reportážní fotografie", kterou 
v letech 2006-2010 vyhlašoval 
výtvarný obor ZUŠ Vladimíra 
Ambrose v Prostějově. Pravidel-
ně se jich účastnilo kolem třiceti 
žáků. Tematicky se zaměřovaly 
na zprávy o světě kolem nás, ale 
i na náměty poetické.

Hledat a nacházet svůj pří-
běh, objevovat věci, které běž-

ně nevidíme, tříbit si estetické 
cítění, poznat možnosti dneš-
ních technologií, porovnat síly 
s ostatními a v neposlední řadě 
uvidět své fotografie ve velkém 
formátu, pěkně adjustované 
a vystavené v galerii. To bylo 
hlavním posláním soutěže.

Výstavy oceněných prací 
potěšily vysokou úrovní a pro 
všechny zúčastněné strany byly 
příjemným zážitkem.

 Prostějov, září 2014,
  Zdeňka Davidová

Malé ohlédnutí

ULOŽIT JAKO ...
Reportážní fotografie 2006‐2010

ze soutěží žáků a studentů
prostějovských škol

PROSTĚJOV
DUHA ‐ Kulturní klub u hradeb

‐ : ‐
Vernisáž v pondělí 8. září 2014 v 17 hodin.

Výstava otevřena do 15. října 2014
po‐čt 9‐12, 13‐15 a pá 9‐12

a při večerních a víkendových akcích.
‐ : ‐

Magistrát města Prostějova,
Odbor školství, kultury a sportu,

oddělení DUHA ‐ Kulturní klub u hradeb,
Školní 4, Prostějov,

tel. 582329620 a 582329623
a

Klub historický a státovědný v Prostějově

Už jste byli v muzeu?
Jen do 7. září máte možnost 

prohlédnout si výstavu ke 120. 
výročí prostějovského muzea. 
Její název „Máme zde mu-
zeum, ale já jsem v něm ještě 
nebyl“ poukazuje na smutný 
fakt, že v našem městě a  jeho 
okolí žije hodně lidí, kteří práh 
muzea dosud nikdy nepřekro-
čili. Takže pokud už vás omr-
zelo koupaliště a jiné letní kra-
tochvíle, zajděte se podívat do 
starobylé budovy na náměstí 
T. G. Masaryka č. 1 a  možná 
budete příjemně překvapeni, 
o co jste se dosud ochuzovali. 

Výstava ke 120. výročí mu-
zea nabízí kromě historického 
nábytku, vojenských zbraní, 

zámečnických a  kovářských 
prací, geologických, archeolo-
gických a  národopisných sbí-
rek (včetně ukázek lidových 
oděvů), také portréty několika 
čelných sběratelů a  předsta-
vitelů muzea v  minulosti. Na 
své si přijdou např. i obdivova-
telé tropického hmyzu, který 
vystavujeme v  šesti kazetách. 
V jedné z vitrín se po dobu tr-
vání výstavy vystřídaly ukázky 
herbářů a  fotografie Kosíře, 
které vznikly před více než sto 
lety, dále plesové pozvánky 
a  taneční pořádky, katalogy 
a  plakáty z  různých výstav. 
V  této vyměnitelné vitríně si 
do konce srpna můžete pro-

hlédnout rukopisy, podpisy 
nebo fotografie např. Alfonse 
Muchy (podpis), herce Edu-
arda Vojana (foto a  rukopis), 
Svatopluka Čecha, Jaroslava 
Vrchlického, Emila Holuba 
(podpisy) a jiných, nebo akva-
rely sběratele Jana Zbořila 
s hanáckými motivy, či exlibris 
Jiřího Švengsbíra. Na poslední 
týden od 2. do 7. září vysta-
víme několik prostějovských 
tisků z  16. století, kterým by 
delší pobyt na světle určitě ne-
prospěl. Tak si tuto ojedinělou 
příležitost nenechte ujít!

 PhDr. Marie Dokoupilová, 
Muzeum a galerie 

v Prostějově

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV, o. s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126
Centrum pro rodinu v Prostějově je pastorační středisko Olomoucké a jeho hlavním posláním je podporovat 
a hájit tradiční hodnoty manželství, mateřství a rodiny, zprostředkovávat vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity.

Přijímáme přihlášky na tyto programy, které připravujeme od září:
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU (středa 17-18 ho-
din) – pohybová koordinace, výslovnost, gramatic-
ká správnost řeči, komunikace, grafomotorika aj.

ABY MALé BYLO VELKé (čtvrtek 16.30-
17.30)- kroužek zaměřený na základní etické 
hodnoty a předávání víry  pro děti od 3 do 6 let. 

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – 
(úterý od 17,00 - 19,30 hod.)
Termíny: 23.9., 30.9.,7.10., 14.10., 21.10., 
28.10.,4.11., 11.11. 2014.
V Kurzu efektivního rodičovství se rodiče schá-
zejí, aby se seznámili s  problematikou výchovy 
svých dětí, diskutovali o výchovných problémech 
a pod vedením zkušeného lektora si osvojili uži-
tečné a praktické metody a techniky, získali tipy 
a podněty pro výchovu svých dětí.

KURZ MANŽELSKé VEČERY 
Kurz „Manželské večery“ se skládá z osmi setkání 
a je určen pro všechny manželské páry v kteréko-
liv etapě společného života. Záměrem kurzu je 
pomoci všem manželským párům posílit a pro-
hloubit jejich partnerský vztah, ale i manželům, 
kteří chtějí své manželství zlepšit, nebo prochá-
zejí náročným obdobím.Každé setkání probíhá 
v restauraci a začíná večeří. Následuje promluva, 
po které má každý pár příležitost o samotě spo-
lečně prodiskutovat téma večera. Páry spolu mlu-
ví v soukromí, vše co si řeknou zůstane jen mezi 
nimi. 
Témata jednotlivých večerů:
Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, 
Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče 
partnera, Dobrý sex, Láska v  akci a  Slavnostní 
závěrečný večer.Kurz, ačkoliv je založen na křes-
ťanských principech, je vhodný pro všechny man-
želské páry.
Kurz bude zahájen v druhé polovině září, dle zá-
jmu přihlášených. 

TVOŘIVÁ DÍLNA – ( pondělí od 15.30 do 17.00 
hodin)

je určena pro všechny děti s  rodiči. Pracujeme 
s různými materiály a výtvarnými technikami.

KREATIVNÍ PODVEČERY PRO ŽENY– 
(pondělí od 19.00 hod)
15.9. Pletení s pedigu
29.9. Tvoření z Fima

MATEŘSTVÍM ZÍSKÁVÁM – (pátek  od 10 do 
11 hodin)
Jedná se o  diskusní program pro rodiče na 
MD, který je zaměřen na posílení sebevědomí 
ženy, sebepoznání, komunikační dovednosti, 
psychohygienu a zvládání stresu, timemanage-
ment, ale i  na vymezení osobních možností 
a  perspektiv do  budoucna a  postavení rodiny 
ve společnosti.
Doprovodnou službou bude hlídání a péče o děti. 

PRVNÍ ŠKOLIČKA –(čtvrtek 8.30-11.30hod)
 je dopolední kroužek typu miniškolky, určený 
rodinám s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje pří-
pravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od 
rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé 
skupině a bezpečném prostředí. 

Rodiče s jejich ratolestmi zveme do
KŘESŤANSKéHO  MATEŘSKéHO  CENTRA  
MATKY  MARKéTY
Pro děti je připravena vybavená herna a další zá-
zemí – knihy, hudební nástroje, kreativní materiál.
Maminkám nabízíme společenství v  přátelském 
prostředí. 
Za příznivého počasí možnost her a posezení na 
uzavřené zahradě s vybavením.
Otevřeno každé dopoledne v PONDĚLÍ,  STŘE-
DU  A PÁTEK od 9 - 12 hod. 

Programy podporuje MPSV, Statutární město 
Prostějov a Olomoucký kraj.

INFORMACE a PŘIHLÁŠKY: 
Centrum pro rodinu Prostějov, Mgr. Jitka 
Havlíčková, tel. 731 626 126, cprpv@seznam.cz
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Husovo náměstí 67, Prostějov  www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278 
pořádá v září tyto akce:

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 8. září, od 16:00 do 
18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny.

akce pro veřejnost
Zahradní slavnost k 80. výročí zalo-
žení botanické zahrady
KDY: středa 17. září
KDE: Botanická zahrada Petra Al-
brechta v Prostějově, Lidická ul. 2
Dopolední část od 10 hod. je urče-
na pedagogům a případně i dalším 
zájemcům: komentovaná procház-
ka zahradou s odborníkem.
Odpolední Zahradní slavnost 
začne v 15 hod. a je určena široké 
veřejnosti, včetně rodin s  dětmi. 
Pro děti budou připraveny hravé 
aktivity, pro dospělé informační 
panely a  malá výstavka fotografií. 
Od 16 hod. procházka zahradou 
plná vůní a  barev. Seznámíme se 
s rozšířenou částí zahrady a s jejím 
využitím. Doplněno živou hudbou 
a drobným občerstvením.

akce pro MŠ a žáky 1. tříd ZŠ
Setkání s bylinkovými skřítky v bo-
tanické zahradě
KDY: čtvrtek 18. září, od 9:00 do 
12:00
KDE: Botanická zahrada Petra Al-
brechta v Prostějově, Lidická ul. 2
Hravé aktivity s  bylinkovými 
skřítky, kteří pomocí úkolů na 
stanovištích provedou děti svým 
zahradním královstvím. Na stezku 
je potřeba se předem přihlásit na 
iris@iris.cz nebo na tel. 603 298 039.

akce pro školy
Den bez aut
KDY: pondělí 22. září, od 8:30 do 
12:00 hod.
KDE: Kolářovy sady, Prostějov
Jako součást Evropského Dne bez 
aut pořádaného Zdravým měs-
tem Prostějov budou připraveny 
v  Kolářových sadech aktivity pro 
děti. Děti mohou zhlédnout výsta-
vu o dopravě a zúčastní se hravých 
aktivit na téma „ekologicky šetrná 
doprava“, při kterých prokáží nejen 
své vědomosti, ale i obratnost.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 22. září, od 16:00 do 
18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Popla-
tek 100 Kč za osobu na 2 pracovní 
hodiny.

akce pro školy
Stoletá Hloučela: Hrátky s přírodou

KDY: pátek 26. září, od 9:00 do 
12:00
KDE: biokoridor Hloučela, bistro 
Hloučela (na ulici Pod Kosířem)
Přírodovědná vodní a  stromová 
stezka s nízkými lanovými aktivita-
mi ke 100letému výročí biokorido-
ru Hloučela. Na stezku je potřeba 
se předem přihlásit na iris@iris.cz 
nebo na tel. 603 298 039.

akce pro veřejnost
Stoletá Hloučela
KDY: pátek 26. září, od 15:00
KDE: biokoridor Hloučela, okolí 
bistra Hloučela (na ulici Pod Ko-
sířem)
Oslavy 100 let od prvních výsadeb 
v  biokoridoru Hloučela. Připra-
veny budou ekohrátky pro rodiny 
s dětmi, nízké lanové aktivity, infor-
mační panely, testíky a ankety, vý-
stava historických fotografií. Slav-
nostně vypustíme vyléčené dravce 
či sovy ze záchranné stanice.
Doplněno kulturním programem 
a  živou hudbou. Čekají nás dob-
roty z udírny a možná i opékání na 
ohýnku. 

geologická exkurze nejen pro pe-
dagogy Geologické zajímavosti 
Jesenicka, Žulovska a Javornické-
ho výběžku
KDY: sobota 27. září, od 7:00
KDE: odjezd vlastním autobu-
sem z Joštova nám. v Prostějově
Pod vedením Mgr. Tomáše Le-
hotského navštívíme krajinu pře-
modelovanou ve čtvrtohorách 
pevninským ledovcem. Postupně 
znovuobjevíme některé věhlasné 
lokality - např. korálové jámy s vý-
skytem krystalů křemene a  křiš-
ťálu, vystoupáme na Boží horu 
a  dozvíme se několik informací 
o  zvětrávání žuly, navštívíme Vy-
cpálkův lom s nálezy tzv. plovou-
cích granátů, ve Velké Kraši uvidí-
me zahrádku bludných balvanů. 
Dále zjistíme, jak vypadá a vzniká 
oblík a snad si najdeme i svůj vlast-
ní bludný balvan. Budeme obdi-
vovat krásný zámek a specifickou 
architekturu městečka Javorník. 
Cena zájezdu: Pedagogičtí pracov-
níci 100 Kč, ostatní veřejnost 150 
Kč. Členové ČSOP 100 Kč.
Nutno se předem přihlásit nejpoz-
ději do pondělí 22. září na iris@iris.
cz nebo na tel. 603 298 039 nebo 
582 338 278.

akce na pomoc přírodě
Úklid Hloučely a Den zvířat 
KDY: sobota 4. října od 9:00 do 13:00
KDE: biokoridor Hloučela, sraz 
u občerstvení U Abrahámka
Tradiční podzimní úklid obou bře-
hů říčky Hloučely. Současně pro-
běhne společné čištění a  kontrola 
vyvěšených ptačích budek a hmy-
zích hotelů. 

S sebou: pracovní rukavice a staré 
igelitové tašky. Po skončení úkli-
du bude pro účastníky zajištěno 
občerstvení u  ohýnku a  pro děti 

budou připraveny hravé aktivity na 
téma Živáčkové na Hloučele.

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov

Nadace Partnerství v rámci Bloko-
vého grantu – Fondu pro NNO

Krajský úřad Olomouckého kraje

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris 

Blahopřejeme
 V měsíci červenci 2014 oslavili své životní jubileum 

tito obèané města a příměstských èástí: 

 70 let  Dostál Miloslav, Vídeňský Rudolf, Kučera Svatopluk, Nováková Jaroslava, 
Hasníková Růžena, Otruba Jan, Nováková Libuše, Katolický Pavel, Seidlová 
Marie, Dvorská Ludmila, Letochová Marie, Barák Jaromír, Kraváková 
Eliška, Bernatík Josef, Hálová Bohunka, Brázdilová Renata, Hlavatá Ilona, 
Hochmann Jiří, Nečasová Anna, Kovačík Ladislav, Vařeková Vlastimila.

 75 let  Novotná Anna, Hradečný Ladislav, Černoch Jiří, Ing. Kozlovský Václav, Mazal 
Ladislav, Navrátilová Marta, Pluskalová Božena, Šmídová Božena, Vymazal 
František, Protivanský Jaroslav, Vaňková Eva, Šilhánek Miloslav, Hrůzová Marta, 
Přikryl Bohuslav, Trimmel Bohuslav, Klímová Božena.

 80 let  Začalová Jindřiška, Jebavý Miroslav, Komárkova Ludmila, Chvojková 
Jana, Vybíhalová Anna, Jančík František, Jodl Leopold, Eichlerová 
Zdenka, Zapletal Bohuslav, Herrmannová Anna, Ševčíková Růžena, 
Vedral Jaroslav, Hrubá Anna 

 85 let  Mézlová Vlasta, Pavlova Marie, Frélich Rudolf, Lípová Kamila, Křupková Božena, 
Režný Ignác, Kaštyl Jaroslav, Dostálová Anna, Burianová Josefa

 90 let  
 Dosedělová Libuše, Procházková Zdeňka, Lošťáková Františka, Kopřiva 
Antonín, Hyrman Oldřich

 91 let Roháčkova Marie, Ježková Marie, Brančíková Libuše, Janoušek 
František

 92 let  
Vaňková Miroslava, Vymazalová Aurora, Vyroubalová Jindřiška, 
Balzerová Vlasta

 93 let Flora Miroslav, Povolná Ilona, Pluskalová Růžena

 94 let  
Kreclová Věra

 95 let  
Dadák Leo, Čechovská Anna, Ptáčník Zdeněk

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ
Termín Hodina Tematické  zaměření  setkání Lektor
16.9.2014 14.00 Prohlídka naší jubilantky
   Ve 14 hod. se sejdeme před radnicí, kterou si s  prohlédneme   
   s  průvodcem z IC.
23.9.2014 14.00 Toulky po Šumavě 
   Vyprávění o cestě po Šumavě . Hana Vybíhalová
30.9.2014 14.00 Dědictví a darování podle nového Občanského zákona  
    Beseda s  pracovníky Notářské kanceláře Mgr. Ondřeje Krejčovského o 

změnách v  Občanském zákoníku. Budou se zodpovídat i dotazy, tak si  
nezapomeňte nějaké připravit. Mgr. Ondřej Krejčovský

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

Těšíme se na vaši návštěvu.

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým
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ART ECON v  divadle!
ART ECON – Střední škola, 

s.r.o. pořádá ve foyer Měst-
ského divadla Prostějov další 
ze svých úspěšných výstav vý-
tvarných prací studentů umě-
leckých oborů. Během celého 
měsíce září jste zváni a můžete 
sami zjistit, čím se studenti 
zabývají v rámci praktické vý-
uky, v  čem jsou dobří, v  čem 
vynikají.

Vystavené práce vznika-
ly ve výuce oborů Gra� ka 
v  reklamní praxi, Fotogra-
� e v  reklamní praxi, Umění 
módního designu, Propaga-
ce, a to v předmětech jako je 
Figurální kresba, Propagace, 
Počítačová gra� ka, Tiskové 
formy, Navrhování atd. Uvi-
díte i ukázky maturitních pra-
cí z oblasti návrhové a propa-
gační tvorby. 

Věříme, že Vás studentské 
práce zaujmou, obohatí a třeba 
Vám nabídnou nový úhel po-
hledu na studium uměleckých 
oborů.  -rf-

Detektivka v knihovnì
Čtvrteční podvečer 24. čer-

vence se v  Městské knihovně 
Prostějov sešli nejenom fa-
noušci známé prostějovské 
spisovatelky detektivek Jar-
mily Pospíšilové, ale vůbec 
milovníci detektivek. 

Dílo Jarmily Pospíšilové se 
totiž dá s úspěchem považovat 
za typickou českou detektivku 
v  tom nejlepším slova smyslu. 
Nechybí zde napětí, lehkost 
a  humor – zkrátka všechno, 
co má správná detektivka mít. 
Nová detektivka Jarmily Po-
spíšilové V  pekle ptáci nezpí-
vají ještě voněla tiskařskou 

černí, když ji autorka přinesla 
ke křtu. Kmotry – nebo snad 
sudičkami se stali PhDr. Ivana 
Fabišíková (zástupkyně vyda-
vatele), Mgr. Ivana Hemerko-
vá (náměstkyně primátora) 
a MgA. Aleš Procházka (ředitel 
knihovny) a  popřáli úspěch 
jak nové knížce, tak i samotné 
autorce Jarmile Pospíšilové. 
Nutno dodat, že tato kniha je 
už pořadí dvanáctou vydanou 
a všechny knížky je možné na-
jít v Městské knihovně Prostě-
jov. O  jejich popularitě svědčí 
fakt, že jsou neustále vypůjčené 
s řadou rezervací. -ap-

Oblastní spolek ÈÈK Prostìjov
Milíèova 3

Zastoupený: Ing. Lenkou 
Černochovou, ředitelkou úřadu

Spolu s kavárnou AVATAR-
KA, nám. T.G.Masaryka 20, 
Prostějov

Vás zvou na módní přehlíd-
ku s živou hudbou –

 ART + FASHION IN THE 
STREET

dne 25. září (čtvrtek) v 15 
hod v kavárně AVATARKA

originální batika – oděvy a 
kabelky (všechny modely pro-
dejné za 25 Kč)

originální bižuterie ( všechny 
modely prodejné za 25 Kč )

retro kabelky (jednotná cena 
25 Kč)

květinové dekorace Ing. Pavla 
Koutná – Floris

originální klobouky ART 
ECON, Střední škola, s.r.o, 
předvedení modelů

slovem provází Jakub Čech
hudba - „piáno na ulici"
Každý, kdo vhodí našim dět-

ským manekýnům do klobou-

ku dobrovolné vstupné, získá 
slosovatelný kupon do tomboly 
o úsměvné ceny.

Výtěžek z akce bude využitý 
na do� nancování služeb ČČK 
Prostějov pro seniory – úklidy 
v jejich domácnostech a osobní 
asistence

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního 

spolku ČČK Prostějov
Milíčova 3

mobil: 723005411
e-mail: 

prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz

(úvod do problematiky)
Doc. PhDr. Věra Beranová, 

CSc.
 Po prázdninové přestávce 

připravil Klub historický a státo-
vědný v Prostějově na září před-
nášku olomoucké rodačky Doc. 
PhDr. Věry Beranové, CSc., 
která zájemce uvede do pro-
blematiky moravské výtvarné 
moderny. Přednášející je dcera 
známého malíře Aljo Berana. 
Jako estetička a kunsthistorička 

působila na univerzitách v Bra-
tislavě, Praze či Ústí nad Labem, 
v  současné době přednáší na 

několika školách v Praze. Záro-
veň předsedá Výboru národní 
kultury, který má za cíl starost, 
pěstování a prezentování kvalit-
ní současné i minulé umělecké 
tvorby. Pravidelně publikuje 
v českém i zahraničním odbor-
ném tisku. Akce se bude konat 
v úterý 16. září 2014 v 17 hodin 
ve výstavním a přednáškovém 
sále Státního okresního archivu 
Prostějov v Třebízského ulici 
č. 1. -tc-

Moravská výtvarná moderna

Otevírací doba ICM Prostějov

Otevírací doba ICM Prostějov bude od září 
opět od 12.00 do 17.00 hod. Internet pro ve-
řejnost bude dostupný od 14.00 do 17.00 hod. 
Podrobnější informace najdete na našich strán-
kách www.icmprostejov.cz. 

Akce plánované na září

Co ti brání v podnikání?
V  rámci celostátní kampaně Informačních 

center pro mládež pořádá ICM Prostějov v úte-
rý 9. září 2014 odpolední akci s  názvem „Co 
ti brání v  podnikání?“. Chcete získat aktuální 
informace o tom, jak začít podnikat, chcete se 
setkat s mladými podnikateli, kteří vám přiblíží 
svět podnikání a svůj příběh? Přihlaste se do 2. 
září. Přihlášky a více informací o akci najdete na 
www.icmprostejov.cz. 

Den otevřených dveří ICM a MEIS Prostějov
Nový školní rok také letos zahajuje ICM Prostějov 

Dnem otevřených dveří, a to ve čtvrtek 11. září 2014. 
Přijďte se podívat, jak to v ICM vypadá, co všechno 
vám nabízí. Odnesete si od nás nejen zajímavé ma-
teriály, ale budou pro vás nachystány i kreativní ak-
tivity a dozvíte se, co pro vás má ICM spolu s Měst-
ských evropským informačním střediskem (MEIS) 
připraveno v  tomto školním roce. Více informací 
najdete na www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma – Mezinárodní 
den ochrany ozónové vrstvy

Také v tomto školním roce se můžete těšit na 
Dny internetu zdarma. U příležitosti Mezinárod-
ního dne ochrany ozónové vrstvy (16. září) pro 
vás ICM Prostějov připravilo v  rámci Dne ote-
vřených dveří ve čtvrtek 11. září 2014 Den in-
ternetu zdarma. Přijít můžete od 14.00 do 17.00 
hod. (a to na max. 1 hodinu). Také pro vás bude 
připravena tematická nástěnka se zajímavými in-
formacemi.

QR kódová hra

ICM Prostějov pořádá ve spolupráci s  dalšími 
ICM v ČR a Národním informačním centrem pro 
mládež velkou letní QR kódovou hru. Až do 14. 
září můžete hledat kartičky s  QR kódy (seznam 
míst, kde kartičku najdete, je na webu www.icm-
prostejov.cz), pokud správně odpovíte alespoň na 
tři soutěžní otázky skryté pod kódy, budete zařazeni 
do slosování o společenskou hru Citadela a zároveň 
postoupíte do celostátního losování o věcnou cenu. 
Ten, kdo zodpoví nejrychleji všech 10 otázek uve-
řejněných na webu ICM Prostějov, od nás obdrží 
hru Černé historky – absurdní příběhy.

Letní putování po kraji 
Chcete vyhrát jízdenky do Evropy nebo víkendo-

vý wellness pobyt pro 2 osoby? Zapojte se do soutěže, 
kterou pořádá Europe Direct Olomouc spolu se 
sítí Městských evropských informačních středisek 
v  Olomouckém kraji. Úkolem soutěžících bude 
získat 10 razítek do hrací karty – pro jedno z nich si 
můžete až do 30. září přijít také do ICM Prostějov.

Galerie pro duši
Každý všední den můžete v otevírací době ICM 

Prostějov navštívit také naši Galerii pro duši. V 
září si můžete přijít prohlédnout výstavu Evropská 
unie v kostce, kterou připravily naše EDS dobro-
volnice Lucie a Laura, a od 24. září bude v galerii 
instalována fotogra� cká výstava s  názvem Foto-
gra� e z prázdnin otce Jaroslava.
Slevové karty ISIC Scholar, ISIC, ITIC a IYTC

Chcete využívat i v novém školním roce slevy, kte-
ré vám zajistí slevové karty ISIC Scholar (žáci), ISIC 
(studenti), ITIC (pedagogové) nebo IYTC (mládež 
do 26 let), v Prostějově, na cestách v ČR i v zahraničí? 
Kartu si můžete vyřídit na počkání v ICM Prostějov, 
Komenského 17 v otevírací době. Informace o tom, 
co potřebujete k vyřízení karty, a naši otevírací dobu 
najdete na našem webu www.icmprostejov.cz. 

Cipísek prožil pohádkové prázdniny a teï hurá do nového roku!
Přes 65 malých a  velkých 

účastníků letních programů 
MC Cipísek si užilo prázdniny 
plné pohádek, cestování, zába-
vy i poznání. 

V  rámci příměstských tábo-
rů, které MC pořádá už osmým 
rokem, tráví léto s  Cipískem 
rodiče a prarodiče s dětmi od 2 

do šesti let. Do nového školního 
roku Cipísek připravuje nové 
programy pro celé rodiny s dět-
mi od miminek po předškoláky. 
V  nabídce MC jsou společné 
programy pro rodiče s  dětmi, 
adaptační program pro děti 
před vstupem do školky, pora-
denství, besedy, semináře a kur-

zy pro rodiče, akce pro celou ro-
dinu, kreativní večery a spousta 
dalších aktivit. Pravidelné pro-
gramy budou zahájeny v  po-
lovině září podle přihlášených 
skupin. Jestliže je některý z pro-
gramů obsazen, zapisuje MC 
náhradníky a v případě uvolně-
ní zájemce informuje. -ms-
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Společnost

kytara, zpěv, doprovod
20.9. 2013 v 18 hod.PAX 

(Brněnská ulice u kostela sv. Cyrila
a Metoděje, Prostějov)

 
podporováno městem Prostějov
srdečně zve Zuzana Bartošová

Koncert Veroniky Vièarové

DODATEČNé ZÁPISY DO PROGRAMŮ MC 
CIPÍSEK NA OBDOBÍ ZÁŘÍ-PROSINEC 2014
proběhnou 2.9.-12.9. vždy 8.30-12.00. V  této 
době budou probíhat herny pro rodiče s  dětmi 
bez programu a omezení věku.
 
Pravidelné programy budou zahájeny dle roz-
pisu skupin 15.9.
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi 
do 5 let bez předchozího nahlášení budou zahá-
jeny až v pondělí 13.10. Do ostatních programů 
je potřeba se přihlásit kvůli kapacitě MC předem.
 
MC CIPÍSEK PŘIPRAVUJE pro rodiče a děti:
Mimiklub pro maminky s  miminky (besedy 
s odborníky, pohybové a hudební aktivity apod.)
Broučci, Zajíčci a Méďové (programy pro rodiče 
s dětmi do 18 měsíců do 4 let)
Cipískova školička (adaptační program pro děti 
před nástupem do školky)
Hrátky s pohádkou (dramaticko-výtvarný krou-
žek pro předškoláky)
Kurz efektivního rodičovství, besedy o  výchově 

a  komunikaci v  rodině, kreativní večery a  další 
akce pro dospělé i pro celé rodiny.
 
PODZIMNÍ BURZA dětského oblečení a obuvi
Výdej formulářů pro prodávající v pondělí 15. 9. 
15.00 - 17.00, poté v  dopoledních programech 
do jejich vydání. Počet prodávajících je omezen. 
Burza se bude konat v sobotu 4.10.  8.30 - 13.00.
 

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

e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Cipísek- komunitní 
centrum pro rodinu

Program MC Cipísek na září

Kulturní spoleènost 
Máj Vřesovice

pořádá akci: DOŽATÁ
Místo konání: areál koupaliště ve Vřesovicích
Datum akce: 30. srpna 2014 od 14.30 hodin

Program: průvod obcí, vystoupení dětí z Vřesovic, soutěž  
o nejkrásnější zemědělský stroj, soutěž o nejkrásnější hrábě-
-hraběnku, různé soutěže pro všechny návštěvníky, večer ta-
neční zábava

INZERCE
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VÁS ZVOU NA
PIRÁTSKÉ

ODPOLEDNE
30. 8. 2014 
od 14 hod.

u nové skautské 
klubovny 

na Šmeralově 
ulici

Další páté přes deváté aneb sokolská inspirace
Sokol byl v  Prostějově 

založen roku 1869 Josefem 
Fanderlíkem. V  roce 2008 
uplynulo 100 let od založení 
naší sokolovny, sídla tělo-
cvičné jednoty Sokola I. Čes-
ká obec sokolská oslavila 150 
let v roce 2012. Tolik úvodní 
informace. Ty jsem poctivě 
opsala od těch povolaných 
a dále se na tenký led historie 
budu pouštět jen velmi opa-
trně.

Loni jsme přestěhovali ar-
chiv – spisovnu  do jiné míst-
nosti a  pokoušíme se o  jeho 
roztřídění a  uspořádání. Ni-
kdo z nás není profesionálním 
historikem. Přesto člověka při 
přebírání dokumentů všelicos 
zajímavého napadne.

Tak třeba. V  roce 1897 se 
konaly sokolské závody. Cviči-
lo se na hrazdě (visy, tahy, švi-
hy), na bradlech (švihy, tahy), 
na koni na šíř s madly, závodi-
lo se ve skoku o tyči a v boxu! 
Popis cvičení je psán rukou 
a  zřejmě obyčejným perem. 
Jedna úroveň je nižší, asi pro 
dorostence. Názvosloví je tak 
vybroušené, že dnes by je ovlá-
dl snad jenom docent na něja-
ké tělovýchovné fakultě. Co ti 
staří sokolové všechno uměli! 
My ve všestrannosti v součas-
nosti žádné dorostence ne-
máme! Věřím, že ne všichni 
se hodí na výkonnostní sport, 
ale copak ostatní kluci nechtějí 
mít dobrou fyzičku? Za první 
republiky cvičilo v naší soko-
lovně 99 dorostenek. Současně 
máme Pavlínu a Martinu, kte-
ré nás úspěšně reprezentují, 
kde jen to jde, sláva jim! To 
je pokrok, co? Chodí všichni 
ti mladí, kteří u  nás chybějí, 
do fitka? Jenom aby! Než jsme 
vyšli devítiletku, uměli jsme 
všichni, celá třída, vyšplhat na 
laně až nahoru. Učitelka to po 
nás vyžadovala a  taky nás to 

naučila. Teď si někteří myslí, 
že na laně je třeba udělat suk 
a potom se houpat jako opice. 
Nebrblám na mládež, jenom 
pozoruji naše sestry ve Věr-
né gardě, co dokážou zacvičit 
ještě v 90 letech! Ono na tom 
starém Sokole něco bylo!

Ještě trocha nostalgie. Mezi 
památkami je fotografie olym-
pijského vítěze Aloise Hudce 
s  vlastnoručním podpisem 
a osobní dopis legendární ná-
čelnice ČOS Marie Provazní-
kové. Žijící legendy Prostějov-
ské sokolské župy určitě znáte, 
bohužel nás někteří nedávno 
opustili.

Po odchodu do důchodu 
chodím do Věrné gardy a vě-
nuji se cvičení pro seniory. 
Na internetu lovím novinky 
a  moudrosti. Většinou se do-
vím, že to staří sokolové dáv-
no znali. Na kurzech se mlu-
vívá o  tom, které cviky jsou 
nežádoucí a  zdraví poškozu-
jící. Zajímavé je, že ti, kteří je 
cvičili po celý život, mají lepší 
kondici než my, kteří se jim 
vyhýbáme.

Do Sokola se chodí také 
proto, že tam najednou máte 
fůru známých. Zvláště my 
starší dáme společné kafíčko 
a často si i zazpíváme. Moje so-
kolské kamarádky mě naučily, 
že formičky na pečení pracek 
se nevymazávají, že chybějící 
tašky na střeše je možné dopl-
nit zevnitřku z půdy, od soko-
lek mám i  střihy, o  desítkách 
vyzkoušených receptů ani 
nemluvím. V Sokole se dovíte 
všechno. Je možnost prověřit 
i klepy, určitě se najde někdo, 
kdo ví, jak to bylo ve skuteč-
nosti.

Od těch dříve narozených 
k  dětem. Je zajímavé, jak ti 
nejmenší nejprve pofňukáva-
jí mamince na klíně a  často 
je už na konci první hodiny 

není možné zahnat do šatny. 
Povídám jednomu čtyřletému: 
„Jestli se tady pozabíjíš, tak 
mě zavřou!“ Zarazí se, pře-
mýšlí. Hodina uběhne v rych-
lém tempu. Sejdeme se zase za 
týden. Běží ke mně, tahá mě 
za rukáv: „Kolik by vám tak 
dali?“

Předškoláci nastupují na 
začátku hodiny k  pozdravu. 
Po hlasitém „Nazdar“ se hlá-
sí jedna čtyřletá o  slovo: „Já 
mám podprdu!“ A  ukazuje 
pod tričkem miniaturní prá-
délko. Její kamarádka křičí: „ 
Já mám taky, ale doma!“

Opět předškoláci. Máme 
dvě družstva. Hrajeme si na 
sportovce. Běží fotbalisti, ho-
kejisti atd., kdo se dříve do-
tkne stěny pod jevištěm. Ná-
zvy sportů si děti určí samy. 
Vyvolávám rychlobruslařky 
a  ty pořád nic. Znovu: „Běží 
rychlobruslařky!“ Potřetí to 
upřesním: „No tak, Sáblíková, 
Erbanová!“ Běžící mě opraví: 
„Já jsem Sára Pešková!“

Už věříte, že se do cvičení 
dětí chodíme nabíjet a že z nás 
spadne veškerá únava?....

Páté přes deváté 
aneb sokolská inspirace 

aneb laik v archivu 
-  pokračujeme

Je radost seznámit se s mla-
dými rodiči, jejichž děti umějí 
pozdravit a jsou z domu dobře 
vedené. Je příjemné vidět, 
když rodiče prožívají se svým 
dítětem radost z  pohybu. 
Těchto mladých rodin si hlu-
boce vážím, a  proto doufám, 
že se nebudou zlobit, když své 
ratolesti ve výše uvedených 
historkách poznají.

Přeskočím zase úplně ji-
nam. Pojedeme do Helsinek! 
V létě 2015 se bude v Helsin-
kách konat 15. Světová gym-

naestráda (15th World Gym-
naestrada) pod heslem „all 
generation together“, které se 
někteří z  nás chtějí zúčastnit. 
Festival bude trvat celý týden. 
My sokolové se už pomalu 
připravujeme na zahájení ná-
cviku. Skladba se bude jme-
novat „Společně v  pohybu“ 
a  budou v  ní cvičit na hudbu 
skupiny Queen tři generace, 
muži i  ženy společně. Autor-
ky už mají dvě třetiny skladby 
hotové, zbytek upraví podle 
toho, kolik nás nakonec bude. 
Už předem jsme se zavázali, že 
budeme důstojně reprezento-
vat naši zemi. Opravdu, gym-
naestrády se velmi podobají 
olympijským hrám, očekává 
se účast 50 států z celého svě-
ta. Budeme mít jednotné oble-
čení se státními symboly, bu-
dou vlajky a setkávání národů. 
Řada mých sokolských přátel 
má už zkušenost z  minulé 
gymnaestrády v Lausanne, tak 
se jich držím jako klíště a sbí-
rám rozumy. Pokud vím, naše 
sdělovací prostředky minulou 
gymnaestrádu úplně pominu-
ly, vysílala z  ní přenos jenom 
jedna soukromá televize na 
Slovensku. Fotografie v  časo-
pise Sokol jsem našla v našem 
archivu až letos v  zimě. Kdy-
by tam nebyl nadpis, myslela 
bych, že jde o olympijské hry. 
Tak to bylo veliké! Uvidíme, 
zda budeme zdrávi, zda se 
nám podaří zvládnout nácvik 
a  zda se nám v  klidu a  míru 

podaří uskutečnit sen o  15.
WG! Doufáme, že se tam 
ukážeme tak dobře, jako naši 
předchůdci v  Lausanne. Není 
pravda, že je třeba pošklebo-
vat se minulým spartakiádám 
a  myslet si, že sokolské slety 
nejsou in. Jinde ve světě jsou 
opačného názoru! Při společ-
ném cvičení se totiž lidé dají 
dohromady a co je důležitější? 
All generation together!

V  Sokole je dobře. Také na 
seminářích v  Tyršově domě 
v  Praze. Tam potkáte osob-
nosti, skutečné VIP! Taková 
Blanka Kocmichová, autorka 
minulé skladby pro seniory, 
uváděla z náčelnického můst-
ku program Všesokolského 
sletu 2012 na úrovni profe-
sionální moderátorky. Při-
tom je povoláním špičkovou 
lékařkou v  Motole. Onehdy 
mluvila v  televizi, že se zabý-
vá meningokoky. V  Tyršově 
domě potkávám jako lektory 
i tělocvikáře z Karlovy univer-
zity, proto nejsem odvázaná 
z  módně oblečených lektorek 
mávajících diplomem s  cizo-
krajným razítkem. Všichni, 
které na seminářích v  Praze 
potkávám, pracují v  Sokole 
dobrovolně a  bezplatně jako 
já. Proto je tam atmosféra tak 
přátelská a svobodná. Proto se 
ze školení vracím jako z lázní, 
tělo ucvičené do bezvědomí, 
ale dušička se usmívá a je plná 
naděje. Božena Jiříčková,  
 Sokol I Prostějov

SKAUTI A 
SKAUTKY ZE 
„ŠMERALKY“ 

Poděkování
Statutárnímu městu Prostějovu

Střední škola, základní 
škola a mateřská škola JIS-
TOTA, o. p. s., která vzdělá-
vá děti a žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami a 
to v kombinaci postižení, 
děkuje Statutárnímu městu 
Prostějovu za poskytnutí 
veřejné finanční podpory 
ve výši 39 000,- Kč na opra-
vu zámkové dlažby v atriu 
mezi budovou školy JISTO-
TA,  o.p.s., OS LIPKA  a kos-
telem sv. Cyrila a Metoděje.

Žádost o finanční podpo-
ru vyvstala z jednání ze dne 
23. 1. 2014 mezi OS LIPKA, 
Střední školou, základní 
školou a mateřskou ško-
lou JISTOTA, o. p. s., církví 
vlastnící kostel sv. Cyrila a 
Metoděje a náměstkem pri-
mátora Ing. Zdeňkem Fiše-
rem. Oprava se uskutečnila 
během letních prázdnin od 
30. 6. 2014 do 7. 7. 2014. Dě-
kujeme za pomoc.

       -mt-
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Plumlovský zámek připra-
vil opět na hradozámeckou 
noc opravdu netradiční a vy-
jímečný program. I letos zde 
proběhne unikátní charitativ-
ní projekt Baletní Galavečer 
pod širým nebem s výběrem 
toho nejlepšího ze světových 
baletů na podporu revitaliza-
ce této kulturní památky, na 
který si Vás dovolujeme po-
zvat. Taneční show v režii a 
choreografii Roberta Balogha 
a v podání baletního souboru 
Moravského divadla Olomouc 
se uskuteční v sobotu 30. srp-
na 2014 ve 20 hodin na zám-

ku Plumlov. Tento unikátní 
projekt spojující krásu plum-
lovského zámku s krásou ta-
nečního umění byl vytvořen ve 
spolupráci s baletním soubo-
rem Moravského divadla Olo-
mouc za finančního přispění 
Olomouckého kraje. Záštitu 
nad Baletním galavečerem 
převzal hejtman Olomoucké-
ho kraje Ing. Jiří Rozbořil. 

V  programu diváci uvidí 
výběr z těch nejznámějších 
scén z klasických, neokla-
sických i moderních baletů. 
Z  klasiky to bude Spící kra-
savice a  Labutí jezero od 

Petra Iljiče Čajkovského, ne-
oklasický balet vytvořený na 
motivy stejnojmenného au-
tobiografického románu Ale-
xandra Dumase s hudbou od 
G. Verdi Dáma s kaméliemi, 
dále rozvernější část baletu 
Amadeus  od W.A.Mozarta - 
duet Papagena a Papageny či 
moderně baletně zpracovaný 
životní příběh mexické malíř-
ky Fridy Kahlo.

Galavečer ukončí nestárnou-
cí melodie skupiny QUEEN 
opět v choreografii Roberta 
Balogha! Členové olomoucké-
ho baletu tančí na hudbu z 

originálních nahrávek a dávají 
průchod své vitalitě. Mezi jeviš-
těm a hledištěm to pak náležitě 
jiskří! Věhlas taneční inscenace 
podtrhl svou návštěvou i osob-
ní tajemník Freddieho Mer-
curyho pan Peter Freestone, 
který po představení prohlásil, 
že Frediieho viděl doslova v 
každé scéně a v každém pohybu 
tanečníka Ivo Jambora, který 
bude snad patřit mezi význam-
né hosty letošního galavečera.

Výjímečnost tohoto projek-
tu tkví také v tom, že pro tento 
účel bude na nádvoří zámku 
postaveno speciální jeviště a 

hlediště, využívající dominantu 
nasvíceného zámku jako kulisu 
celého představení. Pro diváky 
bude zajištěno i malé pohoštění 
v  kamenném sále. Vstupenky 
jsou v  předprodeji na zám-
ku Plumlov, v prostějovském 
Knihkupectví u Radnice či Sa-
lonu Charme Prostějov.

Věříme, že se Vám celý gala-
večer uskutečněný v netradiční 
kulise zámku bude líbit a srdeč-
ně zveme na krásné ukončení 
léta. 

S pozdravem  
Mgr. Robert Balogh, Art.D. 

a  Ing.Edita Lachmanová

BALETNÍ GALAVEČER V ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ

Poděkování za Veřejnou finanèní podporu
Svaz postižených civili-

začními chorobami v  ČR, 
z.s., Okresní organizace 
Prostějov, děkuje touto 
cestou Statutárnímu měs-
tu Prostějovu, za Veřejnou 
finanční podporu na rok 
2014. Finanční prostředky 

budou použity na nájem 
kanceláře na Kostelecké 
ulici číslo 17,  údržbu po-
čítačů a kopírky,  kance-
lářské potřeby,  edukační 
činnost, odborné semi-
náře a telefony. Bez této 
pomoci by se činnost naší 

organizace nemohla ko-
nat. Jménem všech vnitřně 
postižených členů základ-
ní organizace a klubů Vám 
ještě jednou vyslovuje po-
děkování.

 Mgr. Vladimír Pařízek
 předseda organizace

Prostějovská koloběžka 3. ročník
Kdy? Čtvrtek 18. 9. 2014 na nám. 
T. G. Masaryka
Čas konání: rozjížďky 14.30 – 
16.15 hod. (kdo přijde, ten jede)do 
finále postupuje 8 nejlepších časů
Kategorie: 2-6 let/7-10let/11-
-14let/15-100 let ženy/ 15-100 let muži
Koloběžky na závod jsou zajištěny.
Ceny: poukaz na nákup koloběžky, 
víkendový pobyt na horské chatě, 

permanentka do Městských lázní, 
měsíční jízdenka na MHD, vstupen-
ky do kina, poukaz na masáž a další.
Akce probíhá za finanční podpory 
města Prostějova pod záštitou RNDr. 
Aleny Raškové, náměstkyně primátora 
ve spolupráci s partnery organizátorů 
Dětského dopravního centra Prostějov. 
Přijďte si vyzkoušet jízdu na kolo-
běžce a vyhrát pěknou cenu.

„Paní XY přišla do naší organizace v době, kdy měla mnoho problé-
mů, se kterými si nevěděla rady, ani neměla síly na jejich řešení. Spo-
lečně jsme rozklíčovaly několik větších oblastích, na nichž jsme začaly 
intenzivně pracovat. Mezi nejpalčivější témata patřily velké a stále na-
růstající dluhy, výchovné problémy se synem, časté stěhování, špatný 
vztah s bývalým manželem a v neposlední řadě i chatrné fyzické i psy-
chické zdraví klientky. V současnosti se s paní snažíme najít hlavně kva-
litnější bydlení, aby měla s dětmi pocit bezpečí a opory, a vyřešit vztah 
s manželem, který se o své děti nestará a výživné platí velice nepravidel-
ně. S klientkou mimo to řešíme také akutní problémy, které se vyskytly, 
např. když paní okradli o peníze a mobil nebo skončila na kapačkách, 
ale obě věříme, že se nám situaci podaří ustálit tak, aby celá rodina moh-
la fungovat bez problémů,“ říká Martina Horníčková,  terénní sociální 
pracovnice prostějovské kanceláře organizace Člověk v tísni. 

Tento případ je velmi kompli-
kovaný, ale někdy stačí menší pro-
blém a  člověk se může dostat do 
situace, ze které je těžké se vymanit 
a ocitá se tak v začarovaném kruhu 
sociálního vyloučení. Na Prostějov-
sku proto funguje organizace Člo-
věk v tísni o.p.s. poskytující tzv. so-
ciálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, které se snaží takovým si-
tuacím předcházet nebo aspoň 
zmírnit jejich následky, které mají 
většinou nejhorší vliv právě na děti. 
„Kromě toho, že se lidem snažíme 
radit, jak dále postupovat, pomá-
háme jim například komunikovat 
s věřiteli a exekutory nebo nabízí-
me doprovody na různé instituce 
(Úřad práce, školy, SPC..).  Služba 
je poskytována zdarma a  to buď 
v  kanceláři nebo přímo u  klienta 

doma. Chceme, aby se klient při 
konzultaci cítil dobře a  přirozeně, 
a  také vycházíme z  předpokladu, 
že pro matky s  dětmi je nereálné 
zaplatit si hlídání a vyrazit někam 
hledat odbornou pomoc,“ dodává 
Martina Horníčková. Spolupráce 
s rodinou končí v momentě, kdy se 
klient naučí opakované situace řešit 
sám a dítě má potřebné podmínky 
k všestrannému rozvoji. 

Pokud jste se dostali i vy do si-
tuace, se kterou si nevíte rady, ne-
váhejte kontaktovat nás v kanceláři 
organizace Člověk v tísni o.p.s. na 
ulici Rostislavova 26, popř. na te-
lefonech terénních sociálních pra-
covnic 778 448 151 (Iva Musilová), 
778 448 153 (Martina Horníčková) 
nebo 734 428 237 (Martina Tihlá-
řová). Služba je bezplatná. 

Na problémy nemusíte být sami, 
v prostějovské kanceláři 

Člověka v tísni Vám poradí

Kateřina Brožová se stala 
novou tváří NADACE AGEL 

Prostějovská NADACE 
AGEL má novou tvář. Stala 
se jí herečka a zpěvačka Ka-
teřina Brožová, jež je novou 
členkou nadační dozorčí 
rady. Umělkyně se tímto 
krokem především rozhodla 
podpořit dobročinnou čin-
nost NADACE AGEL  a také 
přispět k  šíření myšlenky fi-
lantropie. 

„Je mi velkou ctí, že jsem 
byla přizvána NADACÍ AGEL, 
abych se stala členkou její do-
zorčí rady. Činnosti této nada-
ce si velmi vážím a jsem ráda, 
že se mohu jejich aktivit zú-
častnit. Charitě a pomoci těm, 
kteří to potřebují, se věnuji už 
delší čas a věřím, že i v nadaci 
mohu být prospěšná,“ uvedla 
herečka a zpěvačka Kateřina 
Brožová, nová členka dozorčí 
rady. NADACI AGEL spravu-
jí celkem tři členové dozorčí 
rady a tři členové správní rady, 
kteří řídí její činnost a rozho-
dují o všech záležitostech.

NADACE AGEL sídlí 
v  Prostějově a  potřebným li-
dem i  právnickým osobám 
pomáhá již od roku 2011. Jen 
v  letošním roce nadace zatím 
vyhověla 45 žádostem a  roz-
dala téměř 1,5 miliónu korun. 
Informace, komu již nadace 

pomohla, včetně formuláře 
žádosti o  nadační příspěvek, 
najdou zájemci na webových 
stránkách nadace.agel.cz.  -red-
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MAMINKY S DĚTMI PUTOVALY ZA ZVÍŘÁTKY 

Centrum pro rodinu v Pro-
stějově v  tomto roce poprvé 
zorganizovalo pobytový tábor 
pro maminky s malými dětmi.

Druhý týden v červenci pro-
měnilo 15 maminek a 24 dětí  
táborové středisko ve Pten-
ském Dvorku,  na farmu plnou 
zvířátek.  Každé ráno se děti 
setkaly s  babičkou Máničkou 
a dědečkem Hříbečkem, kteří 
i  se svými pomocníky dětem 
prozradili, jaký program je 
čeká a jaké úkoly budou plnit. 

Děti ve věku od 3 měsíců do 
6 let se seznamovaly s životem 
na statku, péčí o zvířátka, spo-
lečně s  maminkami přišly na 
stopu loupežníkům, pomáhaly 
zvířátkům v  nesnázích a  při-

tom si stihly i  zasoutěžit na 
zvířecí olympiádě, zatančit na 
karnevale a  domů si odvezly 
i řadu výrobků. 

Na své si přišly i maminky. 
V dopoledních hodinách, kdy 
se obětaví pečovatelé starali 
o  jejich děti, se mohly odre-
agovat v  tvořivých dílnách či 
navštívit přednášku o výchově.

Jsme velice rády, že jsme 
mohly díky podpoře statutár-
ního města Prostějova a  NIF 
Pro radost tento projekt zrea-
lizovat, smysluplně strávit čas 
prázdnin se svými dětmi a na-
plnit cíl projektu zaměřený na 
podporu pozitivního rodičov-
ství a prohloubení vztahu mezi 
matkou a dítětem. -jh-

Kaleidoskop

Prosperitu městu (viz tajenku) a především po roce 1490 více než stoletá vláda rodu Pernštejnů 
(významný šlechtický rod původně z jihozápadní Moravy), jejichž majetkem se město stalo. 
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Prosperitu městu  (viz tajenku) a především po roce 1490 více než stoletá vláda rodu Pernštejnů (významný 
šlechtický rod původně z jihozápadní Moravy), jejichž majetkem se město stalo.

Tajenka z minulého čísla: DALŠÍ BRÁNA ZVANÁ KOSTELECKÁ.

Město Prostějov v křížovkách

Nordic walking v září
Pozvánka na zářijovou lekci 

nordic walkingu bude struč-
ná. Čtenáři Prostějovských 
radničních listů už totiž vědí, 
jak je severská chůze se speci-
álními holemi prospěšná pro 
zdraví, kondici a  snižování 
nadváhy. A  ti, kteří to ještě 
nevědí,   mají aspoň o  důvod 
víc přijít na lekci, která se 
pravidelně koná díky pod-
poře projektu Zdravé město 
Prostějov.   V  Kolářových sa-
dech u hvězdárny se tentokrát 
sejdeme ve čtvrtek 11. září 
v    17 hodin.   Pokud nemáte 
vlastní hole nebo používáte 

trekové hole a  chcete si vy-
zkoušet nordicové, přihlaste se 
předem telefonicky nebo SMS 
na čísle 732 635 360, případně 
mailem na adrese Sehnalova-
lenka@seznam.cz. Nezapo-
meňte uvést svou výšku. 

Pokud si chcete nordic wal-
king vyzkoušet na delší tra-
se v  krásné krajině, přijměte 
pozvání na vycházku, kterou 
v neděli 14. září v 15 hodin se 
cvičitelkou Lenkou Sehnalovou 
pořádá Obecní úřad  v lázních 
Skalka. Součástí akce je výuka 
techniky NW a  zapůjčení holí 
i bez předchozí domluvy.  -red-

Muzeum a galerie v Prostějově si Vás dovoluje pozvat na

Putování za domovními znameními
pro děti od 5 do 9 let a jejich rodiče

Kdy: v sobotu 13. září 2014 dopoledne od 10.00 do 12.00 hod. 
Kde: centrum města Prostějova a výstavní sál muzea na 

nám. T. G. Masaryka
První část putování bude probíhat v centru Prostějova formou 

interaktivní procházky. Budete spolu s rodiči pracovat s pracov-
ními listy, budete hledat domovní znamení, státní znaky nebo 
významné domy.

Druhá část bude probíhat v muzeu, budete pracovat se starými 
fotografiemi města, budete hledat rozdíly, jak se centrum změni-
lo nebo budete plnit různé zajímavé úkoly.

Na závěr programu Vás budete čekat překvapení.
Je nutné se přihlásit na tel. čísle 605 477 147 nebo na email 

jhanusova@volny.cz, poté Vám budou zaslány podrobnější in-
formace

13. 9. 2014 so 10.00 hod.
 TRADIČNÍ USUIHO REIKI 
– I. STUPEŇ – lázně Slatinice – 
penzion Majorka - salonek
Přibližně hodinová prezenta-
ce o REIKI, potom iniciace/
naladění/ a následuje semi-
nář o práci s   energií REIKI 
s   průběžným procvičováním 
jednotlivých technik, které 
jsou součástí výuky prvního 
stupně. Naladění probíhá in-
dividuálně. Získáte certifikát 
a praktický manuál. Ti, kteří 
již získali I. stupeň u Dr. Hod-
ka nebo Mgr. Frantise mohou 
přijít na opakování (doporuču-
jeme příchod okolo 12 hod. po 
úvodní části.) 
27. 9. 2014 so 10.00 hod.
TRADIČNÍ USUIHO REIKI 
– III. ST. – ART ECON Střední 
škola, Husovo nám. 91, 2. NP, 
multimediální posluchárna 

Po krátkém úvodu o mož-
nostech práce s mistrovským 
stupněm REIKI je provedena 
iniciace na mistrovský symbol 
tradičního Usuiho REIKI. Ná-
sleduje celodenní 
seminář, při němž se naučíte 
pracovat s  technikami a postu-
py tohoto mimořádně účinné-
ho stupně REIKI.
Získáte diplom a manuál. Samo-
zřejmě ti, kteří již absolvovali III. 
stupeň u Dr. Hodka nebo Mgr. 
Frantise mohou přijít na opa-
kování. 
 Přihlaste se na výše uvedeném 
mailu. Na tyto semináře vás 
srdečně zvou  členové Rady 
ASOCIACE REIKI MORAVA 
o. s.
Projekt „Seznamování ve-
řejnosti s   tradičním Usuiho  
REIKI“ je podporován 
 Olomouckým krajem

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

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

VZDĚLÁVACÍ AKCE
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Sport

Luděk Helis stříbrný,  
Eva Planičková bronzová

Slavkov u  Brna, 27. červen 2014, 
Společné mistrovství Česka s Slovenska 
v silniční cyklistice 

Závodník SKC TUFO Prostě-
jov Luděk Helis v  loňském roce 
vybojoval pro prostějovské barvy 
historicky první titul mistra re-
publiky v  silničním závodě jed-
notlivců juniorů, v  letošním roce 
byla tedy pomyslná laťka položena 
hodně vysoko. Zlato sice junioři 
SKC TUFO Prostějov ze Slavkova 
nepřivezli, ovšem dvě medaile do 
Prostějova doputovaly. Ta první 
bronzová zásluhou juniorky Evy 
Planičkové, která obsadila třetí 
místo v  časovce jednotlivců. Pla-
ničková jela výborný závod, v me-
zičase byla dokonce na druhém 
místě, druhou polovinu však ne-
zvládla úplně nejlíp a ve výsledku 
z  toho bylo výborné třetí místo. 
V  očekávaném silničním závodě 
jednotlivců obhajoval loňské ví-
tězství Luděk Helis, konkurence 
na startu však byla veliká. Závod 
se vyvíjel dramaticky, prostějovské 
barvy byly hodně vidět, v  závěru 
ujel suverén letošní sezóny Adam 
Ťoupalík, druhé místo si však vy-
zrálým výkonem zajistil prostějov-
ský Helis a k loňskému zlatu přidal 
i cennou stříbrnou medaili. 

Dráhové mistráky, medailové žně 
prostějovského týmu 

Plzeň, 14. - 18. červenec 2014, 
Mistrovství České republiky v dráhové 
cyklistice 

Pět zlatých, devět stříbrných a pět 
bronzových, takový je medailový 
výčet prostějovských mládežníků 
z dráhových mistráků. A nejsou to jen 
medaile, těch nepopulárních čtvrtých 
a pátých míst byla celá řada, všechno 
se ale vyhrát nedá, dodává trenér pro-
stějovských mládežníků Martin Cet-
kovský. A může být spokojen, neboť 
se dařilo i dalším závodníkům zařaze-
ným do SCM Prostějov (od letošního 
roku je při SKC TUFO Prostějov zří-
zeno i tzv. národní centrum pro Mo-
ravu), především těm z oddílu Mapei 
cyklo Kaňkovský, ale i  závodníci 
z týmu CK Dacom Pharma Kyjov do-
sáhli hezkých výsledků. Ve sprintech 
bohužel až čtvrté místo obsadili pro-
stějovští Martin Šmída a  Veronika 
Pěčonková, v týmových sprintech se 
však už dařilo více. Kadetské družstvo 
ve složení Šmída, Otruba, Cink (oba 
Mapei cyklo Kaňkovský) s přehledem 
zvítězilo, z prvního místa se radovala 
i  ryze prostějovská sestava Luděk 
Helis, Matyáš Strupek a  Jiří Šána 
(všichni SKC TUFO Prostějov), která 
si ve finále poradila s duem závodníků 
Dukly Brno, které doplnil prostějov-
ský Daniel Chytil. Bohužel nepopu-

lární „brambory“ zůstaly žákovské 
sestavě Lukáš Kolařík (SKC TUFO 
Prostějov), Kostiha, Koudela (oba CK 
Dacom Pharma Kyjov), a také sesta-
vě kadetů Vilém Bajer (SKC TUFO 
Prostějov), Kočařík, Belanec (oba CK 
Dacom Pharma Kyjov). Zlaté medaile 
vybojovaly i  prostějovská Ema Cet-
kovská s Hankou Heřmanovskou, na 
třetím místě se v kadetkách umístila 
i Veronika Pěčonková, která startova-
la ve dvojici se Zuzanou Kuchařovou 
(SKP Kometa Brno), stříbro mezi 
juniorkami vybojovaly Eva Planič-
ková s  Kristýnou Mráčkovou (obě 
SKC TUFO Prostějov). V  pevném 
kilometru, potažmo pětistovce, se za-
dařilo prostějovskému Jiřímu Šánovi, 
který velmi dobrým časem 1:10,580 
vybojoval stříbro! V  kadetkách byla 
stříbrná Veronika Pěčonková, bron-
zová pak Ema Cetkovská. Ve stíhacích 
závodech se dařilo především pros-
tějovským děvčatům, Pěčonková se 
umístila druhá, Cetkovská jako třetí, 
bohužel Planičková v  souboji o  třetí 
místo podlehla Klaukové a musela se 
spokojit se čtvrtým místem. V nevy-
zpytatelném scratchi mezi kadetkami 
stříbro vybojovala Cetkovská, v kade-
tech bohužel „až“ páté místo zbylo na 
Šmídu, v juniorech se naopak zadaři-
lo, a to když se z vítězství radoval Mi-
chal Brázda (Mapei cyklo Kaňkovský) 
a stříbro pro prostějovské barvy vybo-

joval Luděk Helis. V juniorském kei-
rinu bronz vybojoval Šána, v kadetech 
opět až čtvrté místo zbylo na Martina 
Šmídu. Bodovací závody přinesly dal-
ší úspěchy, mezi kadetkami stříbro zís-
kala Cetkovská, bronz pak Pěčonková 
a v krásném juniorském závodě zla-
to pro žlutomodré barvy vybojoval 
Helis. V  závěrečných stíhacích zá-
vodech družstev se prostějovskému 
týmu opět dařilo, junioři ve složení 
Helis, Chytil, Strupek potvrdili nej-
vyšší ambice a zvítězili, když v dra-
matickém finálovém souboji porazil 
tým Dukly Praha. V kadetech tým 
Otruba (Mapei cyklo Kaňkovský), 
Šmída, Belanec a Kočařík (oba Da-
com Pharma Kyjov) získal stříbro. 
Nesmíme zapomenout poděkovat 
všem našim sponzorům, především 
pak Statutárnímu městu Prostějovu 
a Olomouckému kraji. Bez finanční 
podpory by nebylo možné připravo-
vat takovou řadu závodníků na tak 
vysoké úrovni, je to nesmírně finanč-
ně náročné. Šampionát lze hodnotit 
jako úspěšný, ačkoliv série čtvrtých 
a pátých míst zamrzí, rekapituluje tre-
nér Martin Cetkovský.
Stříbrní junioři v časovce družstev

Račice, 29. červenec – 2. srpen 2014, 
Mistrovství České republiky v silniční 
cyklistice mládeže

Mládežnické silniční mistráky se 
opět konaly v Račicích a Chudosla-

vicích. Na programu byly časovky 
jednotlivců, družstev a silniční závod 
jednotlivců. V jednotlivcích se z pro-
stějovských závodníků nejvíce dařilo 
kadetce Emě Cetkovské, která ob-
sadila páté místo jak v  časovce, tak 
v  silničním závodě. V  družstvech, 
kde startovali i  junioři, se očekával 
tvrdý souboj o  medaile. V  tvrdé 
konkurenci zvítězilo družstvo Mapei 
cyklo Kaňkovský, ovšem výborné 
druhé místo obsadil tým SKC TUFO 
Prostějov. Žlutomodrý tým, který 
jako jediný z medailistů byl skutečně 
složen ze závodníků jednoho týmu, 
startoval ve stejném složení jako při 
stíhacím závodě družstev na nedáv-
ném dráhovém mistráku, tedy ve slo-
žení Jiří Šána, Matyáš Strupek, Da-
niel Chytil a Luděk Helis. Na třetím 
místě se umístilo silné družstvo Kovo 
Praha. Závod to byl dramatický, bo-
hužel vyjma výkonnosti a kompakt-
nosti jednotlivých týmů výsledkem 
závodu zamíchaly i  „připínáčky“, 
které někdo rozsypal po trati a téměř 
všechny týmy byly tímto více či méně 
postihnuty. Některé defektem jed-
ním, některé vícero, některé žádným. 
Z prostějovského týmu se této kan-
celářské pomůcce nevyhnul Helis, 
tým na něj už nečekal, a tak Luděk 
dojížděl závod za své. I přes ambice 
zvítězit je druhé místo vynikajícím 
úspěchem prostějovského kvarteta.

Mládež SKC TUFO Prostějov opět úspěšná na mistrovstvích republiky

INZERCE

Masáže pro zdraví
  Plumlovská 692/86, 
 796 01 Prostějov 
 (naproti nákupního centra Haná)
        

Veronika 
Kolářová

Více na www.masaze-pv.cz

Chcete udělat něco pro své zdraví?
Bolí vás často hlava?

Cítíte se unaveni?
Máte problémy se zády?

Vyberte si některou z masáží a zlepšete svůj život.

  Klasická sportovní  
a rekondiční masáž

 Masáž Shiatsu
 Tuina (Anmo)

 Moxa
 Baňky
 Protimigrénová masáž
 Aurikuloterapie

Tel.: 725 343 312
E-mail: verukolarova008@gmail.com



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
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Vrahovická dračí jednot-
ka, o.s.  ve spolupráci s Oční 
klinikou Gemini a společ-
ností Pavlof  s.r.o. pořádá 
v  rámci Dne Plumlovské 
přehrady charitativní závod 
dětských posádek. Akce pro-
běhne 6. 9. 2014 pod záštitou 
Města Plumlova na pláži U 
Vrbiček. 

Přijeďte se i s  dětmi podí-
vat na závody dračích lodí, 
které se po dlouhé odmlce 
opět vrací na Plumlovskou 
přehradu. Zakupte svým ra-
tolestem jízdenky na dračí 
loď, udělejte z  nich na jeden 
den závodníky  a zároveň tak 
podpořte dobrou věc. Výtěžek 
ze zakoupených jízdenek pro 
malá dráčata je určen Dět-
skému domovu v  Plumlově. 
Chcete podpořit děti z  dět-
ského domova, ale nemáte své 
vlastní potomky, kterým byste 

koupili jízdenku na dračí loď? 
Vůbec nevadí! Můžete zakou-
pit jízdenky dětem z dětského 
domova, které se závodů také 
zúčastní, anebo prostě jenom 
přispět v průběhu akce do při-
pravené kasičky. 

Každý malý účastník dračí-
ho závodu obdrží upomínko-
vý předmět jako vzpomínku 
na krásný zážitek. O bezpeč-
nost svých dětí se nemusíte 
obávat. Pořadatelé závodu 
zapůjčí malým závodníkům 
záchranné vestičky a na lo-
dích budou s dětmi přítomni 
zkušení závodníci a závodni-
ce z  místní vrahovické dračí 
posádky. Děti budou mít ne-
všední zážitek a ještě můžete 
mít skvělý pocit, že jste při-
spěli na správnou věc. 

K této výjimečné akci bude 
vydána také speciální výroční 
turistická známka. Tu obdrží 

každý za zakoupení jízdenky 
na charitativní dračí závod 
a dále bude možnost tyto 
známky zakoupit na místě sa-
mém. Výtěžek z prodeje těch-

to známek bude rovněž určen 
Dětskému domovu v Plumlo-
vě.

Těší se na vás draci a dračice 
z Prostějova - Vrahovic!

Sport
1. SK Prostějov 
do nové sezóny 

s mladým týmem
Počátkem srpna začala 

nová sezóna fotbalových 
soutěží, do níž vstoupilo 
„eskáčko“ s  omlazenou se-
stavou. Kolem zkušené osy 
brankáře Bureše, záložní-
ka Zelenky a nové akvizice 
útočníka Karla Kroupy jsou 
soustředěni vesměs prostě-
jovští odchovanci. Slibné vý-
sledky letní přípravy se pro-
mítly do úvodního vítězství 
v 1. kole s těžkým soupeřem 
z Hlučína a statečným pohá-
rovým výkonem proti prvo-
ligovému Slovácku.

„Takové procento domá-
cích odchovanců nemá žád-
ný jiný tým MSFL. Pevně 
doufám, že i tento fakt naši 
fanoušci ocení,“ nechal se 
před sezónou slyšet předseda 
klubu Petr Langr. V září máte 
možnost podpořit naše fotba-
listy v sobotu 6. září proti re-
zervě Slovácka a 20. září proti 
Orlové (obě utkání mimořád-
ně v  10:15 hod.!) a ve vlože-
ném kole ve středu 17. září 
od 16:30 hod. proti rezervě 
Opavy. -tk-

Udělejte ze svého dítka 
závodníka na dračí lodi!

INZERCE

Adresa: nám. T. G. Masaryka 124/16 Prostějov



PRAMOS, pobočka Prostějov, Palackého 33,  796 01 Prostějov
telefon: 582 333 466, e-mail: prostejov@pramos.cz
více informací na www.pramos.cz

PRÁVĚ V ZÁŘÍ U NÁS...

OBLEKY 
DO TANEČNÍCH

Prodejna 
Okružní 4200, Prostějov

NOVÁ KOLEKCE



PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20 
s obsluhou

MOŽNOST PRONÁJMU:

Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna 
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t, 
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy

•	 Max.	pracovní	výška		 20	m
•	 Max.	boční	dosah		 7	m
•	 Max.	nosnost		 200	kg

•	 Min.	průjezdní	výška		 2,9	m
•	 Min.	průjezdní	šířka		 1,97	m
•	 Celková	hmotnost		 3,5t

Tel.: 582 332 078, 602 792 729  E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz    Tovární 840/9d, 798 11  Prostějov-Vrahovice

999999999999999999,,,,,,---
Žižkovo nám. 7

Likvidace prodejny a zásob.
Široká nabídka značkové obuvi!

Fantastické ceny již od

CENOVÁ BOMBACENOVÁ BOMBACENOVÁ BOMBACENOVÁ BOMBACENOVÁ BOMBACENOVÁ BOMBACENOVÁ BOMBACENOVÁ BOMBACENOVÁ BOMBA
V OBUVI RENO!V OBUVI RENO!V OBUVI RENO!V OBUVI RENO!V OBUVI RENO!V OBUVI RENO!V OBUVI RENO!V OBUVI RENO!V OBUVI RENO!

149,-  199,-  249,-  299,-  A DALŠÍ

RENO OBUV V PROSTĚJOVĚ!
PRÁVĚ NYNÍ!
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ObchOdní manažer/-ka
Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz. Vybrané uchazeče budeme kontaktovat.

Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

s přední pozicí mediálním trhu v regionu(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník a Radniční listy Prostějov) 

hledá Pro rozšíření svého týmu motivované a zKušené KolegY/-nĚ na Pozice:

vydavatelství haná Press s.r.o.,
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